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av den gömda metallen
Våga installera katodiskt korrosionsskydd

Förord
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1. Katodiskt skydd billigt och driftsäkert
Katodiskt korrosionsskydd, som vi i fortsättningen även skriver ”katodiskt
skydd” eller ”kks”, är en metod att skydda metaller från att korrodera.
Redan de gamla romarna förstod att man inte kunde koppla ihop två olika
metaller på konstruktioner i havsvatten, den ena började då korrodera.
Att en metall korroderar i kontakt med en annan är utgångspunkten för
katodiskt skydd. Men det var först på 1800-talet som Sir Humphrey Davy
enligt uppgift var först med att installera kks medvetet. Detta gjorde han
genom att skydda kopparplåten på träfartyg genom att koppla ihop kopparplåten med zink eller järn.
Därefter började skyddet användas alltmer och i slutet av 1950-talet installerades kks i full industriell skala och man började forska inom området
och utveckla alltfler applikationer. I Sverige var skydd av fartygsskrov den
första användningen, därefter började Televerket skydda alla blymantlade
kablar nergrävda i jord. På 70-talet kom sedan bestämmelser om att alla
jordförlagda cisterner skulle skyddas med kks. En annan applikation
som blev allt vanligare var skydd av vattenledningsrör med kks. Ett stort projekt, som
tillkom omkring 1990, var katodiskt
skydd av Ölandsbrons betongpelare vars armeringsjärn
hade rostat sönder.
I dag skyddar kks
många olika konstruktioner som är
belägna i vatten,
jord eller betong.
Från miljösynpunkt
är redan principen
att skydda konstrukRenoveringsarbeten på Ölandsbron.
tioner från att korrodera i sig bra för miljön då man inte behöver byta konstruktioner eller
delar av den i förtid. Genom att använda kks kan man ibland också utesluta andra, ofta miljöfarliga, metoder för korrosionsskydd. Ofta används
kks för skydd av konstruktioner som innehåller miljöfarliga kemikalier.
Om förutsättningarna är de rätta kan katodiskt skydd ge ett ekonomiskt
överlägset och långvarigt skydd av konstruktioner i framför allt jord,
vatten och betong.
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Trots detta är katodiskt skydd fortfarande en relativt okänd metod som
ofta möts av skepsis. Anledningen är främst att dess enkla princip kan
vara relativt komplicerad att få i praktisk funktion. Genom rätt projektering kan dock alla eventuella problem undanröjas.

Vad är katodiskt korrosionsskydd?
Som nämnts ovan är katodiskt korrosionsskydd en metod med vilken man
hindrar metallkonstruktioner från att korrodera.
Metoden innebär att en svag likström matas till den metallyta som ska
skyddas. Vid ytan sker då reaktioner i elektrolyten (vattnet) runt metal�len som medför att metallen inte korroderar. kks är en så kallad elektro
kemisk metod. Det innebär att det är elektroner inblandade i processen
samt att det sker kemiska reaktioner. Detta förhållande används för att
styra skyddet.
Grundprincipen kan beskrivas så här:
◆ När en stycke metall sänks ner i en elektrolyt (vanligtvis vattenlösning) kommer metallens yta att börja korrodera.
◆ Om ett stycke av en annan metall sänks ner i elektrolyten, kommer
även det att korrodera. Kanske med en annan hastighet, men det
korroderar.
◆ Om metallerna nu får direktkontakt med varandra, eller helt enkelt
kopplas ihop, kommer korrosionsförloppet att ändras dramatiskt. Den
ena metallen kommer att korrodera snabbare, medan korrosionen på
den andra metallen kommer att minska eller närmast upphöra. Gal
vanisk korrosion har uppstått.
Det som bestämmer vilken av metallerna som kommer att få ökad respektive minskad korrosion är metallernas olika ädelhet i förhållande till varandra. Om man till exempel kopplar ihop koppar och järn kommer järnet
att korrodera mer och kopparytan mindre.
Det finns tabeller som visar denna inbördes ädelhet hos olika metaller. En
tabell gäller för en viss elektrolyt (se nedan) och vid en viss temperatur.
Med elektrolyt menas lösning där laddade molekyler kan vandra. I de flesta fall där
katodiskt skydd används består elektrolyten av sötvatten eller saltvatten. Elektrolyten
kan även utgöras av markvatten vilket betyder att man kan använda katodiskt skydd även
i jord. Elektrolyten kan också finnas som vatten i till exempel vattenmättad betong eller
annat material. Huvudsaken är att elektrolyten finns i hela materialet så att laddade
molekyler kan röra sig fritt. Elektrolyten kan även bestå av kemiska lösningar, till exempel
saltsyra eller svavelsyra.
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Det övre
metallstycket är
en förbrukad offer
anod.

Tabeller avser oftast förhållandena i havsvatten vid 20ºC och gäller för de
flesta aktuella applikationer av katodiskt skydd. Att metaller är olika ädla
i förhållande till varandra är alltså nyckeln. Den metall som ska skyddas
kopplas samman med en metall som är mindre ädel och därför korroderar
lättare. Konstruktionen som ska skyddas kallas skyddsobjekt. Metallen
som korroderar kallas offeranod. Den yta som skyddas kallas katod. På
utombordsmotorer tillverkas den utbytbara trimfenan oftast av zink,
och fungerar därmed som offeranod vilken tar på sig den korrosion som
annars skulle skada riggen.
I figuren till höger utgör den vänstra
metallen offeranod och den högra
metallen blir skyddsobjekt. Anod och
katod samt elektrolyten som omger
ytorna utgör en elektrokemisk cell som
genererar en elektisk ström.

Offeranod

Skyddsobjekt
(katod)

Man kan också uttrycka sig så att katoden
strömmatas – det kommer ström i form av laddade molekyler, joner, från
anodytan till katodytan. Den ström som kommer till ytan tas om hand av
molekyler i vattnet runt om katoden och denna yta blir intakt.
Offeranoden korroderar och ”offras”.
Det innebär att den konsumeras och
måste bytas ut med jämna mellanrum.
Överst på sidan visas en offeranon som
”gjort sitt”.
I många fall blir det för dyrt att ständigt
byta offeranod. Därför installeras istället
en anod som strömmatas från en extern
strömkälla (se bild t h). På detta sätt
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Schematisk
bild på
principen
ström mot
katodytan.

Skyddsström

Skyddsobjekt
(katod)

Strömmatad anod
(ofta inert)



Princip för
strömmatat
katodiskt
skydd.

”lurar” man skyddsobjektet att tro att metallen den är sammankopplad
med är mindre ädel metall.
För att ett katodiskt korrosionsskydd skall kunna användas krävs att några
grundläggande förutsättningar är uppfyllda:
◆ Det måste vara direkt elektrisk kontakt mellan skyddsobjekt och anod.
Det räcker med en kabel mellan dem – de behöver således inte vara
fästa dikt an mot varandra.
◆ Skyddsobjektet och anoden måste vara placerade i samma elektrolyt.
◆ Elektrolyten måste ha tillräckligt lågt elektriskt motstånd (resistivitet).
Samtliga ovanstående tre kriterier måste vara uppfyllda för att det
katodiska korrosionsskyddet ska fungera. Rent teoretiskt kan man installera katodiskt skydd i alla elektrolyter, men i praktiken krävs att elektrolyten har tillräckligt hög ledningsförmåga. Är den för låg blir det svårt att
få ut ström till skyddsobjektet. (Om elektrolyten har låg ledningsförmåga
kommer i de allra flesta fall inte korrosionshastigheten att vara särskilt
hög och då behövs heller inget katodiskt skydd.)

Ekonomi och säkerhet katodiskt skydds styrkor
De två främsta skälen till att installera katodiskt korrosionsskydd är ekonomiska och säkerhetsmässiga.
När förutsättningarna är de rätta är katodiskt korrosionsskydd ekonomiskt överlägset andra korrosionsskyddsmetoder. Det har lång livslängd
och underhållet är minimalt. Installeras skyddet i god tid är också behovet
av övervakning minimal vilket också minskar kostnaderna. Idag är det
också enkelt att fjärrövervaka systemet vilket ytterligare minskar kost
naderna.
Förutom de ekonomiska fördelarna finns även de säkerhetsmässiga. Många
konstruktioner är svåråtkomliga för inspektion. Har man då ett katodiskt
korrosionsskydd rätt dimensionerat och installerat kan man vara i det
närmaste hundraprocentigt säker på att skyddsobjektet är intakt så länge
skyddet fungerar. Har man tänkt på övervakningen från början, senast vid
själva installationen, kan man enkelt läsa av om skyddet fungerar även om
det är oåtkomliga delar man vill skydda (se foto på nästa sida).
Förutsättningen för ett väl fungerande katodiskt skydd är att projektering och installation görs med stor noggrannhet. Rätt anodutformning,
rätt anodmaterial, rätt antal anoder monterade på rätt sätt är avgörande
för skyddets funktion. Det finns också alltid en risk att skyddet skadar
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närbelägna stålkonstruktioner som inte har direkt kontakt med skyddet.
Genom att anlita expertis för både projektering och installation undviks
dock dessa risker. Metoden har periodvis fått oförtjänt dåligt rykte på
grund av felaktiga projekteringar eller installationer.

Avläsning av
skyddsfunktion.

Vilka konstruktioner kan skyddas med katodiskt skydd?
I princip kan alla metallkonstruktioner exponerade för jord eller vatten
eller någon annan ledande elektrolyt skyddas med kks. I praktiken finns
hinder av olika slag som gör det oekonomiskt att installera katodiskt
skydd; man får då välja något annat korrosionsskydd.
Exempel på konstruktioner som ofta skyddas med katodiskt skydd är:

◆ I jord: Oljeledningar, kablar, gasledningar, vattenledningar, fjärrvärmerör, oljetankar, mastfundament, stålpålar, armering i betongpålar och
betongrör, spontväggar, ankarbultar.
◆ I havsvatten: Undervattenskrov, pumpar, kondensorer, sjöförlagda
kablar och rörledningar, flytdockor och portar, bropelare, slussportar,
fyrbojar, lysbojar, havsbaserade vindkraftverk, hamnanläggningar, oljeplattformar, armering i broar.
◆ Apparatur och behållare: Invändigt skydd av varmvattenberedare,
vattentankar, pumpar, armeringen i betongtankar, vattenkamrar och
tuber i kondensorer.
I Sverige har man dessutom börjat installera katodiskt skydd för att
skydda kraftledningsstolpars underjordsfundament, något som kommer
att förlänga livslängden på stolparna betydligt.
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Olika typer av katodiskt skydd
Det katodiska korrosionsskyddet delas in i galvaniskt skydd och
e lektrolytiskt skydd.

Galvaniskt skydd
Om strömmen till skyddsobjektet kommer från en offeranod har man
installerat ett galvaniskt skydd. De vanligaste offeranoderna är tillverkade
av zink, magnesium eller aluminium. Man använder här ett naturligt fenomen genom att potentialskillnaden (se avsnitt Elektrokemisk potential i
kapitel 2) mellan skyddsobjekt, och offeranod blir en naturligt drivande
kraft för den elektriska strömmen.

Elektrolytiskt skydd
Principen för elektrolytiskt skydd är att en anod strömmatas från en
extern strömkälla. Här införs en ström för att det ska uppstå en potentialskillnad mellan anod och skyddsobjekt – processen sker således inte
naturligt. Anoden kan bestå av olika material men oftast består den av ett
inert anodmaterial (ett material som inte reagerar med omgivningen).
Strömmen kan komma från olika källor, till exempel från distributionsnätet, från solceller, från batterier eller från ett vindkraftverk. Anoden
behöver likström varför strömmen måste likriktas om källan utgörs av
växelström. Strömbehovet är litet vid katodiskt korrosionsskydd och därLikriktare placerade under
körbanan på
Ölandsbron.
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för skulle till exempel solceller lämpa sig utmärkt för strömförsörjningen.
Eftersom solceller (eller vindkraftverk) inte ger en jämn, kontinuerlig
ström kan man installera ett uppladdningsbart batteri vid skyddet. Oftast
behövs då även laddningsregulatorer och eventuellt överspänningsskydd
som ytterligare fördyrar skyddet. Behöver man inte fullständigt skydd kan
man utesluta batterier.

Näranod och fjärranod
Oberoende av om skyddet är galvaniskt eller elektrolytiskt installeras anoden antingen som näranod eller fjärranod.
Med näranod menas att anoden placeras mycket nära skyddsobjektet. Med
fjärranod menas att anoden placeras en bit ifrån skyddsobjektet.
Eftersom anoden avger en ström och det omgivande vattnet/jorden utgör
ett motstånd uppstår ett spänningsfält runt anoden. Styrkan i detta avtar
med avståndet från anoden.

Anod

Skyddsobjekt

Gradientfält

En näranod placeras så nära skyddsobjektet att hela
objektet ligger inom gradientfältet.

Skyddsobjekt

Anod

Gradientfält

En fjärranod placeras så att hela skyddsobjektet ligger utanför anodens gradientfält

Med en näranod koncentreras skyddet till anodens närområde, något som
fungerar bra om konstruktionen har stor utbredning men där endast en
mindre del behöver skyddas. Näranoder minskar också ofta riskerna för
skadlig påverkan på främmande konstruktioner.
Med fjärranoder erhålls en optimal strömspridning, det vill säga strömmen från en och samma anod fördelas jämt över alla ytor anslutna till
skyddet.
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Ett katodiskt skydd med näranod består i sin enklaste utformning enbart
av anod och något som förbinder anoden med skyddsobjektet. Förbindelsen kan bestå av en kabel eller av skruvar. En ingjuten stålkärna säkerställer att kontakten inte förloras.
Vid galvaniskt skydd används oftast näranoder. Vid elektrolytiskt skydd
används både näranoder och fjärranoder.
Tre anoder med tillhörande
kabel att fästa i skydds
objektet.
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2. Viktigt att veta om katodiskt skydd
För att förstå katodiskt skydd bättre behöver man kunna en del om elektrokemisk potential, interferens och överskydd. Dessa karakteristika hos
kks beskrivs nedan. Det är också bra att känna till något om kks inverkan
på betongs egenskaper, något som beskrivs sist i detta avsnitt.

Elektrokemisk potential
En genväg till att kunna diskutera kks med branschfolk är genom att
någorlunda förstå begreppet elektrokemisk potential eller enbart potential
som det kallas lite slarvigt i dagligt tal. Här följer en förklaring:

Halvcell
med elektroner och
joner.

När en metall sänks ner i en elektrolyt bildas ett överskott av elektroner
på metallens yta. I elektrolyten utanför metallytan bildas ett överskott av
metalljoner (se figur till höger).
En spänningsskillnad uppstår mellan den negativt
laddade metallytan och dess omgivande positivt laddade elektrolyt. Denna spänningsskillnad kan inte
mätas direkt. I stället mäts metallytans potential mot
en referenselektrod neddoppad i elektrolyten. Referenselektroden är också på samma sätt uppbyggd av
en halvcell (se figur nedan till höger).
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För att kunna göra mätningen har referenselektrodens potential bestämts i förväg.
I internationella konventioner har bestämts att en vätgaselektrods potential är lika med noll. Eftersom vätgaselektroder är
Kabel
svåra att hantera i praktiken, har man tagit fram
Skiss av
andra referenselektroder och mätt deras potential
referenselektrod.
i förhållande till vätgaselektroden. För fältmässigt
bruk har koppar/kopparsulfatreferensen kommit
Ren koppar
att bli den mest användbara. Eftersom det finns
flera olika referenselektroder måste man alltid
ange vilken referenselektrod som används.
För att kunna göra mätningen i fält kopplas
referenselektroden mot den svarta minuspolen
(jord) på en millivoltmeter. Den röda pluspolen kopplas till den metall vars potential ska
mätas.
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Lösning med kopparsulfat

Kristaller av kopparsulfat
Poröst membran
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Millivoltmetern ställs in på område 2 V. Värdet som erhålls är metallens
elektrokemiska potential i den elektrolyt där metallen just då befinner sig.
Värdet visas vanligtvis med negativt tecken.

Mätning av potential. Värdet
avläses på millivoltmetern
när pluspolen är placerad
mot skyddsobjektet och
referenselektroden (den röda
staven nersänkt i jord) mot
minuspolen.

Korrosionspotential
Den elektrokemiska potentialen som metallen har i det aktuella mediet
kallas korrosionspotentialen. Det är således den potential som metallen har
när den korroderar. Erfarenhetsmässigt vet man ungefär vilka potentialer
man kan förvänta sig av olika metaller i olika medier, se tabell nedan.
Material

Korrosionspotential mot koppar/kopparsulfatreferens (cirkavärden)

Zink

–800 / –900 mV

Anodzink

–1 100 mV

Anodaluminium

–1 100 mV

Aluminium

–700 / –900 mV

Magnesium

–1 600 mV

Järn

–500 mV

Koppar

–100 / –400 mV

Rostfritt

–50 / –150 mV

Tabell 1. Vanliga korrosionspotentialer.
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Skyddspotential (Off-potential)
När metallen är skyddad med kks antingen genom en offeranod eller
påtryckt ström sjunker potentialen jämfört med korrosionspotentialen.
Den nya potential som metallen får kallas följdriktigt skyddspotential.
Även dessa potentialer är bestämda erfarenhetsmässigt. För att erhålla
fullständigt skydd av ett stålföremål i vatten eller jord visar erfarenheten
att skyddspotentialen måste vara lägre än –850 mV. En tabell med fler värden finns i avsnitt 5 om kontroll av kks. Men även om inte denna potential uppnås minskar korrosionshastigheten så fort potentialen sänks från
sin ursprungliga korrosionspotential.
Sämre värden accepteras alltså därför att korrosionshastigheten ändå
minskar betydligt och därför att konstruktionen ändå inte har evigt liv.
För andra material än stål brukar man säga att om korrosionspotentialen
sänks så att differensen mellan korrosionspotential och skyddspotential är
minst 200 mV så är skyddet tillräckligt.

IR-fall (On-potential)
I värdet på skyddspotentialen ovan finns ett mätfel. Detta beror på att det
finns en skyddsström mellan mätelektroden och metallen. Detta fel ger
upphov till ett så kallat IR-fall, där I står för ström och R för motstånd.
Storleken på mätfelet beror dels på strömmen genom elektrolyten och
dels på elektrolytens resistivitet. Uppmätt potential inklusive mätfel kal�las On-potential. För att kunna mäta den sanna skyddspotentialen (Offpotentialen) mäts den så kallade ögonblickspotentialen. Detta görs genom
att mätuppställningen görs i ordning när skyddet är inkopplat. Sedan
bryter man skyddet och det första värde som erhålls på millivoltmetern är
den så kallade ögonblickspotentialen som är fri från mätfelet.

Interferens
Med interferens menas främst att korrosionshastigheten antingen ökar
eller minskar på grund av att konstruktionen tar upp så kallade vagabonderande strömmar. Vagabonderande strömmar kallas sådana strömmar i
elektorlyten som kan ge upphov till korrosion på främmande konstruktioner som inte är i kontakt med skyddet.
En ökning av korrosionshastigheten sker om korrosionspotentialen ändras
i positiv riktning, så kallad anodisk interferens. En minskning av korrosionshastigheten sker om korrosionspotentialen ändras i negativ riktning,
man talar då om katodisk interferens.

2. Viktigt att veta om katodiskt skydd
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Interferens kan ske på främmande konstruktioner vid kks med påtryckt
ström och när skyddsobjektet har stor utsträckning och har stort strömbehov. Interferens kan även uppstå på grund av andra strömkällor såsom
järnvägar och svetsaggregat. Det är ofta ett stort detektivarbete att
komma tillrätta med interferensproblem.
Det är inte bara likströmskällor som kan ge upphov till interferens; även
växelströmskällor ger upphov till korrosion på främmande konstruktioner.
Det krävs dock oftast mångfalt större strömstyrka för att skada ska uppstå
på grund av växelström än på grund av likström.
Det är enkelt att förstå att anodisk interferens är skadligt för den främmande konstruktionen. Den katodiska är dock inte skadlig (om inte
konstruktionen är av aluminium eller bly). Men om man uppmäter
katodisk interferens på en konstruktion som inte är i elektrisk kontakt
med skyddet, kan man vara säker på att det på den främmande konstruktionen även finns område med anodisk, skadlig interferens. Därför måste
man undersöka var detta område finns och hur stort det är för att kunna
åtgärda problemet om det behövs.
Figuren nedan visar ett exempel på hur skadlig interferens kan uppstå på
ett jordförlagt rör i närheten av ett katodiskt skydd.
Gradientfält

Anod
Exempel på hur skadlig
interferens kan uppstå.
Ström går från anoden
till den främmande konstruktionen, och i den
punkt strömmen lämnar
konstruktionen i riktning
skyddsobjektet uppstår
korrosion.

Skyddsobjekt

Här sker korrosion i en
främmande konstruktion

Om mätningar visar att det föreligger skadlig interferens kan denna
avhjälpas på något av följande sätt beroende på omständigheterna:
◆ Installation av ett eget katodiskt skydd på den främmande konstruktionen. Om den anodiska interferensen är liten och lokal kan det räcka
att man installerar offeranoder på den främmande konstruktionen.
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◆ Förbindning av den främmande konstruktionen med skyddsobjektet.
På så sätt kommer det ursprungliga katodiskt skydd att skydda även
den främmande konstruktionen. Man måste då beräkna eller mäta
fram hur mycket större det ursprungliga skyddet behöver vara, det vill
säga hur mycket större strömbehovet behöver vara.
◆ Om man kan se att det endast är en liten del av skyddsobjektet som
föranleder skadlig inerferens kan denna del frånisoleras från skyddet.
Denna frånisolerade del kan sedan skyddas med offeranoder eller med
en så kallad motståndsförbindelse.

Interferens mellan anoder
En annan typ av interferens sker vid installation av anoder, speciellt galvaniska anoder. Vid installation av fler än en anod kommer dessa att interferera med varandra, det vill säga de stör varandra. Att installera två anoder
ger således inte självklart dubbelt så mycket skydd än om enbart en anod
har installerats. Vid projekteringen måste man ta hänsyn även till detta
fenomen.

Överskydd
Ett katodiskt skydd kan faktiskt skydda alltför bra, vilket kan leda till
andra problem än korrosion. Även aluminium och bly kan skadas av för
hög skydsström. Vätgas som bildas vid metallytan kan diffundera in i
metallen och förorsaka väteförsprödning. Detta leder i sin tur till lägre
hållfasthet på konstruktionen vilket kan vara ödesdigert.
Ett annat känt fenomen uppstår på överbeskyddat aluminium i havsmiljö.
Det kan då bildas en tjock oxidhinna på objektet. Detta kan i sin tur kalka
igen exempelvis genomföringar som ska finnas i objektet.

Inverkan av katodiskt skydd på betongens egenskaper
Vid skydd av armering i betongkonstruktioner kommer skyddsströmmen
att påverka betongen. Detta beror på att när strömmen läggs på kommer
även jonvandring att ske. De positivt laddade jonerna kommer att vandra
mot armeringen i betongen och de negativa jonerna kommer att vandra
mot anoden. Ju högre strömstyrka desto fortare vandrar jonerna. Vid
mycket höga strömstyrkor finns risk för vätgasutveckling vid armeringen,
vilket kan leda till försämrad vidhäftning mellan armering och betong.
Förhöjda halter av positivt laddade joner vid armeringen kan också leda
till en försämrad vidhäftning mellan armering och betong.

2. Viktigt att veta om katodiskt skydd
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3. Projektering
Innan en detaljplanering av katodiskt skydd sker måste man reda ut om
det överhuvudtaget är möjligt att åstadkomma ett effektivt skydd med
katodiskt skydd.
I vissa fall kanske behovet av skydd inte uppstår förrän efter ett visst antal
år. Det är då en fördel att redan vid projekteringen av konstruktionen
och vid installationen ha förberett för katodiskt skydd. Det kan handla
om att skapa kontinuitet hos betongkonstruktioners armering (se till att
allt hänger ihop). Det kan också handla om att exempelvis överbrygga rör
skarvar på vattenledningar med så kallade tytonkopplingar.
För att ett katodiskt korrosionsskydd skall kunna användas krävs att några
grundläggande kriterier är uppfyllda, se även kapitel 1, ”Vad är katodiskt
korrosionsskydd?”:
◆ Det måste kunna bli direkt elektrisk kontakt mellan skyddsobjekt
och anod. Det räcker med en kabel mellan skyddsobjekt och anod; de
behöver således inte vara fästa dikt an mot varandra.
◆ Skyddsobjektet och anoden måste vara placerade i samma elektrolyt.
◆ Elektrolyten måste ha tillräckligt lågt elektriskt motstånd (resistivitet).
Ytterligare ett viktigt kriterium för om det är möjligt att införa katodiskt
skydd är att det inte får finnas främmande konstruktioner som förstörs
av skyddet. Med främmande konstruktioner menas metallkonstruktioner
som inte är i elektrisk kontakt med skyddet, men som ligger antingen
nära anoden eller nära det skyddade objektet. I sådana fall följer skyddsströmmen mellan anod och skyddsobjektet ett stycke in i den främmande
konstruktionen. När sedan strömmen lämnar den främmande konstruktionen bildas en lokal anodyta som kommer att korrodera (se avsnittet om
interferens i kapitel 2).
Detta kriterium är det viktigaste att beakta vid projekteringen. Det kan
leda till att man inte kan installera skyddet trots att övriga kriterier är
uppfyllda. Man kan nästan alltid lösa problemet men det kan också visa
sig bli så dyrt att man bör välja andra metoder för korrosionsskydd.
Vid projekteringen begärs också information in från kartmaterial från
olika informatörer, såsom va-verk, fjärrvärmeverk, eldistributörer, vägverk,
telebolag, banverket, SJ, hamnbolag, försvaret, gasbolag med flera.
När alla kriterier ovan är uppfyllda måste följande frågor besvaras för att
bestämma vilket skyddssystem som ska användas:
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◆
◆
◆
◆
◆

Vilken strömtäthet krävs för att skydda konstruktionen?
Vilken ledningsförmåga (resistivitet) har elektrolyten?
Vilken geometrisk utformning har skyddsobjektet?
Vilken risk för interferens finns?
Vilka olika möjligheter för placering av anoderna finns?

Nedan följer en genomgång av ovanstående punkter.

Strömtäthet
För att en yta ska skyddas krävs att skyddet avger en viss, på förhand
specificerad strömtäthet över ytan. Strömtäthet anges som ström per area
enhet. För att bestämma totala strömbehovet kan följande formel användas:
Itot = A · (i + s) · p + Isek
Där
Itot = det totala strömbehovet för anläggningen (mA).
A = Skyddsobjektet totala yta som ska skyddas (m2). Det är endast den yta
som är bar som räknas in. Om en konstruktion är målad är det enbart den
yta där målningen är ofullständig (är skadad, har porer med mera) som
avgör krav på skyddets storlek.
i = den på förhand (ofta av erfarenhet) bestämda kravet på strömtäthet
(mA/m2), se tabell 2 nedan.
s = tillägg för att kompensera för att all ström inte går åt till att skydda
objektet på grund av att strömmen även leder till andra kemiska reaktioner än de önskade (mA/m2).
p = en faktor som krävs för att kompensera för polarisering vilket kan förklaras med att det tar tid för skyddet att ställa in sig på en stadig nivå.
Isek = den sekundära konstruktionens strömförbrukning om man kopplar
in den främmande konstruktionen (mA)
Kravet på strömtäthet beror på flera olika faktorer, men det finns riktvärden som brukar användas, se tabell på nästa sida.
När pH i elektrolyten sjunker ökar strömbehovet. Vid pH lägre än 3 kan
det vara svårt att överhuvudtaget erhålla ett fullgott katodiskt skydd.
Strömningshastigheten i elektrolyten innebär också ett ökat strömbehov.
Till exempel ökar strömbehovet 3–4 gånger om strömningshastigheten i
elektrolyten ökar från stillastående till 5–10 m/s.

3. Projektering
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Material/Medium

Strömbehov (mA/m2) Anmärkning

Jord

10–20

Beror på jordens fysikaliska och kemiska
sammansättning

Vatten

Cirka 100

För fasta anläggningar i moderat strömmande vatten

Vatten

Upp till 500

För fartyg under gång

Betong

5

Vanlig betong

Betong

10–20

Cellbetong

Målad konstruktion

Ner till 0,01

När målningen är i bra skick

Polyetenbelagt stål

0,0005

Tab 2. Riktvärden för strömbehov vid katodiskt skydd.

Ledningsförmåga
Den elektriska ledningsförmåga måste bestämmas då den i hög grad
påverkar dimensioneringen av katodiskt skydd. Först avgörs om ledningsförmågan är tillräckligt stor för att kks ska kunna installeras. Vid mätning
av resistivitet i jord är det viktigt att mätningen är representativ.
Eftersom jordfuktighet och grundvattennivåer varierar över tiden krävs
att mätningen utförs av specialist. Om mätningen inte är representativ
kan den leda till fel beslut: antingen att ett skydd installeras som endast
fungerar under vissa tider av året eller att inget skydd installeras trots att
det egentligen skulle fungera alldeles utmärkt.

Geometrisk utformning av skyddsobjektet
Den geometriska utformningen av skyddsobjektet bestämmer slutligen
skyddets konfiguration. Det finns handböcker om detta, men erfarenhet
av andra konstruktioner och dess skydd är en stor källa till kunskap. Därför bör en specialist göra uträkningarna för skyddet. Ofta måste flera anoder användas för samma skyddsobjekt. Då minskar varje anods effektivitet
på grund av inbördes interferens. Hur anoderna interfererar med varandra
och hur denna interferens kan minskas måste bestämmas, vilket ofta kräver avancerade beräkningar.

Risk för skador på främmande konstruktioner
Många gånger är den mest omfattande delen av projekteringen att klarlägga om risk för skadlig sekundärpåverkan föreligger och i så fall hur
risken undviks. Det är nödvändigt att redan från första början ta reda på
risken för skador på konstruktioner som finns i närheten av skyddet och
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som kan börja korrodera på grund av installationen. Det kan till och med
hända att man bestämmer sig för att inte installera katodiskt korrosionsskydd just därför att risken är stor att skada främmande konstruktioner.
För att undvika onödigt arbete är det viktigt att så tidigt som möjligt fastställa riskerna för skador på främmande konstruktioner.
En god regel är att alltid utföra provpolarisering av skyddet (vid befintliga
konstruktioner). Detta går till så att man simulerar ett skydd som matas
med ström, till exempel från ett bärbart batteri. Därefter mäter man
påverkan på omgivande konstruktioner.
Skulle det visa sig att skyddet påverkar främmande konstruktioner finns i
princip tre olika möjligheter att lösa detta problem, vilka beskrivits i kapitel 2 om interferens.

Olika placeringsmöjligheter för anoderna
Att undersöka om det är tekniskt möjligt att installera anoderna är också
viktigt att göra i ett tidigt skede. Det kan ju hända att de platser där
anoderna bör placeras inte är åtkomliga; då får man hitta alternativa placeringar. Anoderna måste också placeras så att det är möjligt att erhålla
tillräckligt lågt övergångsmotstånd mellan anod och omgivning.

Installation av katodiskt skydd på gamla konstruktioner
kks kan installeras både på nya och gamla konstruktioner. Möjligheterna
att bygga ett välfungerande skydd med låga underhållskostnader och
övervakning är naturligtvis bäst om skyddet installeras redan i anläggningsskedet. Men det kan gå alldeles utmärkt att installera ett skydd även
på en gammal befintlig konstruktion. Dock bör man hålla i minnet att
reparationsbehovet inte elimineras så snart skyddet är installerat men att
behoven minskar med tiden.

Administrativa bestämmelser
Installation av katodiskt korrosionsskydd måste anmälas till den kommun
där anläggningen placeras.

Katodiskt skydd av målade objekt
Även objekt som korrosionsskyddats med målning kan vara lämpliga för
katodiskt skydd. Fall där detta kan bli aktuellt är till exempel konstruktioner som absolut inte får gå sönder, till exempel oljerör, gasledningsrör och
trycktankar, eller då man vill förlänga livslängden på ett organiskt korrosionsskydd.

3. Projektering
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Att åstadkomma ett fullständigt skydd med hjälp av målning kan vara
mycket kostsamt. Genom att dessutom installera kks kan målningen
utföras enklare och ge samma skydd som med hjälp av målning till lägre
kostnad. Ju större den omålade ytan är desto dyrare blir det katodiska
skyddet. Genom att även måla kan man installera ett billigare katodiskt
skydd. Ekonomiskt optimalt blir då ett katodisk skydd i kombination med
ett enklare målningssystem.
Den färg som används tillsammans med kks måste vara alkalibeständig.
Detta betyder att färgen skall vara motståndskraftig mot de reaktionsprodukter som uppstår vid katoden. Dessa reaktionsprodukter kan ge elektrolyten ett pH-värde ända upp till 13, vilket är mycket basiskt. De flesta
färgtyper börjar då åldras snabbt genom att de helt enkelt börjar lösas upp.
Om man utför målningen så att skikttjockleken är tillräcklig kan man
erhålla ett skydd som klarar upp till 40 års drifttid. En rostskyddsmålning
i vatten och i fuktig jord beräknas idag inte bli äldre än maximalt 30 år
inklusive reparationsmålningar. Vid kombinationen rostskyddsmålning
och kks är det dock viktigt att undvika större överskydd på grund av de
för färgen skadliga reaktionerna vid katoden.

Anodmaterial
Varje anod har sitt användningsområde. En viktig del av projekterings
arbetet blir därför att bestämma lämpligt anodmaterial.
Materialet i offeranoderna vid galvaniskt korrosionsskydd är framtaget
speciellt för att fungera i ett katodiskt skydd. Det finns bara ett fåtal producenter i världen som tillverkar anodmaterial och dessa måste anlitas om
man vill få ett tillförlitligt skydd. Undantaget är elektrolytiskt skydd där
järnskrot används som anodmaterial, se ”Järn” nedan.
Vid galvaniskt skydd består offeranoderna till övervägande delen av zink,
magnesium eller aluminium samt i vissa fall järn. Dessutom legeras dessa
av andra tillsatser i mycket små mängder. Anodutformningen kan vara
olika, den måste anpassas efter konstruktionen som ska skyddas. Mycket
material går åt, ofta flera kg per anod.
Vid elektrolytiskt korrosionsskydd (med påtryckt ström) kan man använda
grafit, kiseljärn, magnetit, platinerad titan, platina, bly eller aluminium.
Det går också att använda järn och i just detta fall kan det duga med järnbitar från ett skrotupplag. Anodutformningen kan även här vara olika,
men ofta behövs ingen stor mängd material utan det räcker med tunna
trådar eller nätformade anoder. Det är då ofta hållfastheten som avgör hur
tjocka anoderna måste vara.
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Nedan följer en sammanställning av anodmaterial och lämpliga användningsområden.

Magnesium
Teknisk användning: Magnesium används vid galvaniskt skydd som offeranod. När magnesium används i jord omges den oftast av anodfyllning
som kan bestå av till exempel en blandning av gips och bentonitlera.
Egenskaper: Dess elektrokemiska potential mot koppar/kopparsulfatreferens är –1,6 V. Anodförbrukningen är teoretiskt cirka 4 kg per ampere
och år. På grund av att magnesium har en hög egenkorrosion (den skulle
korrodera även om den inte fungerade som offeranod) så krävs det i praktiken att man räknar med en dubbelt så stor förbrukning. Man säger därför att magnesium har en effektivitet på högst 50 procent. Detta innebär
att magnesium är ett relativt dyrt anodmaterial men på grund av dess låga
potential så kan den användas i jordar som även är relativt högresistiva.
Miljö: En stor fördel med magnesium är att den kan anses miljövänlig, då
den till och med är positiv för miljön; det vill säga naturen gynnas av tillskott av magnesium.

Zink
Teknisk användning: Zink används vid galvaniskt skydd. När zink
används i jord bör den omges av anodfyllning som kan bestå av en blandning av gips och bentonitlera.
Egenskaper: Dess elektrokemiska potential mot koppar/kopparsulfatreferens är –1,1 V. Zinkens renhet måste vara 99,99 procent med maximalt
0,0014 procent järn. Anodförbrukningen är cirka 12 kg per ampere och år.
Effektiviteten är högre än 95 procent, således betydligt bättre än för magnesium. En begränsning är dock att resistiviteten i omgivande elektrolyt
måste vara lägre än för magnesium. Ett annat problem uppstår om elektrolyten innehåller sulfider. I så fall kan offeranoden sluta fungera. Detta
kan också ske om anoden är installerad i ett kylsystem med inhibitor tillsatt.
Zink kan heller inte användas för att skydda järn vid temperaturer över
60 ºC. Även då kan anoden bli passiv och sluta fungera. Därför används
vanligtvis inte zink i varmvattenberedare.
Miljö: Ur miljösynpunkt är användning av zinkanoder under diskussion.
Förutom zinken som i sig själv vars eventuella miljöpåverkan diskuteras finns det även mycket liten mängd kadmium i anoderna. Även i små
mängder har kadmium negativ inverkan på hälsa och miljö något som bör
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beaktas. Det ska dock finnas zinkanoder utan kadmium. Huruvida dessa
fungerar lika bra har ännu inte redovisats.

Aluminium
Teknisk användning: Aluminium används främst vid galvaniskt skydd.
Vid kks med påtryckt ström används aluminium endast i stora varmvattenbehållare. Man kan då till och med få skydd av hela rörsystemet på
grund av utfällning av skyddande aluminiumsalter.
Egenskaper: Aluminiums elektrokemiska potential mot koppar/kopparsulfatreferens är –1,1 V. Som offeranod används aluminium nästan uteslutande i havsvatten med låg resistivitet. Förbrukningen är cirka 3,5 kg per
ampere och år. Effektiviteten är cirka 80 procent.
Miljö: Aluminium har ingen känd negativ påverkan på miljön i normala
halter. Vissa forskare hävdar att aluminium kan ge upphov till demenssjukdomar, resultat som ifrågasätts av andra forskare.

Järn
Teknisk användning: Vanligtvis används järn vid elektrolytiskt skydd
med påtryckt ström. Som anodfyllning används vanligtvis koks och anodförbrukningen kan då minskas till hälften. Järn kan även användas som
offeranod vid galvaniskt skydd av ädlare material som brons och rostfritt,
och då får absolut inte koks användas som backfill.
Egenskaper: Järns elektrokemiska potential mot koppar/kopparsulfat
referens är cirka –500 V. Anodförbrukningen blir då cirka tio kg per
ampere och år. Effektiviteten är högre än 95 procent. Livslängden är mellan fyra och tio år beroende på backfill och strömuttag.
Miljö: Järn har ingen känd negativ påverkan på miljön i normala halter.

Grafit
Teknisk användning: Grafit används som anod vid elektrolytiskt skydd
med påtryckt ström. Som anodfyllning används ofta koks. Man ska inte
belasta grafitanoder med mer än 10 A per m2. Detta för att grafiten inte
ska brytas ner av bildad klorgas eller vätgas. Grafitanoderna är sköra och
kräver därför stor försiktighet vid installation.
Egenskaper: Förbrukningen av grafit är cirka 0,5–1 kg per ampere och år.
Livslängden ligger mellan 5 och 16 år beroende på backfill och strömuttag.
Miljö: Det finns ingen känd negativ påverkan på miljön i normala halter.
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Kiseljärn
Teknisk användning: Kiseljärn används som anod vid elektrolytiskt skydd
med påtryckt ström. Anoder av kiseljärn innehåller cirka 14 procent kisel
och resten järn. Om anoden ska användas i havsvatten tillsätts även tre
procent molybden för att förhindra gropfrätning på anoden. Kiseljärn kan
användas både med och utan anodfyllning.
Egenskaper: Förbrukningen varierar med strömtätheten, men vid normal
drift blir den cirka 0,2–0,3 kg per ampere och år. Anoderna kan belastas
med 10 ampere per m2. Kiseljärn är ett relativt skört material och ska
handskas med viss försiktighet. Livslängden kan bli mycket hög, mellan
50 och 430 år beroende på om man har backfill eller ej och vilket strömuttag som sker.
Miljö: Det finns ingen känd negativ påverkan på miljön i normala halter.

Magnetit
Teknisk användning: Magnetit används som anod vid elektrolytiskt skydd
med påtryckt ström. De kan användas med eller utan anodfyllning.
Egenskaper: Förbrukningen är mycket låg och varierar med strömtät
heten men kan bli cirka 0,002 kg per ampere och år. Livslängden kan förväntas bli uppåt 200 år.
Miljö: Det finns ingen känd negativ påverkan på miljön i normala halter.

Anoder av ädelmetaller eller belagda med ädelmetaller
Anod av platina för elektrolytiskt skydd med påtryckt ström skulle vara
en perfekt anod, men på grund av kostnaderna har man tagit fram anoder
med annan bärare och sedan belagt ytan med platina. Om man belägger
en tråd med ädelmetaller blir förbrukningen av anoden mycket låg och
livslängden mycket lång. Dessa anoder lämpar sig också väl när strömbehovet är stort och utrymmet är begränsat. Vad gäller egenskaper får man
ta fram dessa för varje fall, det finns många olika anoder med olika ädelmetaller och kombinationer av ädelmetaller. Det finns inte heller någon
känd negativ påverkan på miljön av dessa metaller då de är ädla och dessutom förekommer i mycket låga halter.

Elledande färganoder
Elledande färganoder är ett relativt nytt material för kks. De kan bestå
av antingen oorganiskt sprutförzinkade anoder eller av en organisk rostskyddsfärg med elledande komponenter i färgen. De påförs i tunna skikt
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på objektet och skyddar antingen galvaniskt, som med den sprutförzinkade anoden eller elektrokemiskt genom att en ström förs ut till färgen
genom elledande band som går ut till färgen på många olika punkter.
Dessa metoder används framför allt vid kks av betongkonstruktioner.

Anodfyllning
Om offeranoderna ska placeras i jord är de oftast inbäddade i en anodfyllning (även kallad backfill) som hålls ihop av en säck. Anodfyllningen
består oftast av en torr blandning av bentonitlera och gips. Denna blandning blir sedan fuktig när den kommer ner i jorden.
Anodfyllningens funktion är att göra skyddet mer effektivt. Nedan visas
en anod inbäddad i säck med torrt lerpulver.

I vatten används offeranoderna utan någon anodfyllning.
Vid elektrokemiskt skydd med påtryckt ström för jordförlagda konstruktioner bäddas vanligen anoderna in i koks för att minska övergångsmotståndet. Offeranoder får dock inte bäddas in i koks.
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4. Viktiga punkter vid upphandling
Olika företag bör anlitas för projektering, installation och kontroll av ett
katodiskt skydd.
Vid projektstart besvaras först ett antal frågor av ägaren själv eller anlitad
sakkunnig:
◆ Behöver konstruktionen skyddas ur korrosionssynpunkt?
◆ I vilken omgivning befinner sig konstruktionen?
◆ Vilka alternativ finns? – katodiskt skydd, målning, varmförzinkning,
byte av material i konstruktionen med mera
◆ Bedöms resistiviteten vara låg eller hög?
◆ Är det tättbebyggt område konstruktionen befinner sig i? Hur ser
framtidsplanerna ut för området? Ska det bebyggas?
Därefter tas kontakt med en projektör av katodiskt skydd. Konstruktionens ritningar granskas tillsammans med projektören.
Besök platsen för konstruktionen. Projektören utför mätningar på plats
av potentialer och eventuellt resistivitet. Projektören ska därefter kunna
ge ett utlåtande om man kan gå vidare och simulera ett framtida skydd
genom att provpolarisera på plats.
Om man vill gå vidare utförs provpolarisering och mätning av potentialer
både på skyddsobjektet (om det redan finns) och kringliggande stålkonstruktioner. Vid provpolariseringen utförs en simulering av ett framtida
katodiskt skydd genom att strömmata en tillfällig anod på den plats som
skyddet är tänkt att installeras. Det kan bli ett detektivarbete att ta fram
information om främmande konstruktioner, till exempel kablar (el och
tele), jordningslinor till elstolpar, va-ledningar och brunnar. Så mycket
som möjligt ska tas fram före provpolariseringen. Detta kan innebära att
man får prova att provpolarisera på flera platser innan man hittar den
bästa platsen för skyddet. Vid detta tillfälle ska man också simulera motåtgärder mot sekundärverkan på främmande konstruktioner. Detta arbete
kan bli ganska omfattande, men det är viktigt att tidigt skaffa beslutsunderlag som kanske säger att man inte bör installera katodiskt skydd. Det
blir betydligt dyrare att avblåsa installationen i ett senare skede.
Vid nyanläggning kan naturligtvis inte provpolarisering utföras. Men vid
nyanläggning kan projektören för det katodiska skyddet göra bedömningar av vilka krav som måste ställas på konstruktionen för att ett
katodiskt korrosionsskydd överhuvudtaget ska vara möjligt.

4. Viktiga punkter vid upphandling
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En rapport från projektören ska innehålla värden från mätningarna vid
provpolariseringen. Den ska också innehålla en riskbedömning avseende
de eventuellt upptäckta främmande konstruktionerna och hur dessa i så
fall ska kunna skyddas. Förslag på alternativa katodiska skydd ska ges och
ungefärlig kostnadsuppskattning av själva skyddet bifogas.
Utifrån denna rapport ska man kunna bestämma om skyddet kan installeras eller ej.
Det finns endast ett fåtal personer i Sverige som kan projektera ett kks,
och har man inte tillräcklig egen kompetens kan man med fördel tillfråga
någon annan expert inom området om den projektör man anlitat har dragit realistiska slutsatser. Är inte denna undersökning utförd noggrant kan
det också hända att installationen utförs på ett felaktigt sätt vilket leder
till att man får ett dåligt fungerande skydd. I värsta fall fungerar det inte
alls.
Även efter projektering och provpolarisering kan det vara oklart om ett
katodiskt skydd kommer att fungera på avsett sätt. För att undvika att i onödan installera ett kostsamt skydd för hela konstruktionen, kan man först installera skyddet på enbart en del av konstruktionen och utvärdera skyddseffekten.
Det är då också lämpligt att prova flera olika anodutformningar, material och
konfigurationer. En förutsättning är att man kan avgränsa skyddet till bara
en mindre del, annars blir strömtätheten för låg. Vid utvärderingen bör man
använda tre utvärderingsmetoder: mätning av skyddspotential, mätning av
strömavgivning samt analys av provkuponger, se kapitel 5 om bestämning av
skyddseffektivitet.
Därefter utförs upphandling av installationen.
Den första projektörens rapport används som tekniskt underlag. Som tidigare nämnts bör man undvika att samma företag svarar för projektering
och installation. Eftersom det är ont om företag inom kks-branschen kan
det ändå bli så. I så fall är det nödvändig att kontrollanten kommer från
ett annat företag så att en oberoende kontroll garanteras.
Kraven på installatören är:
◆ Adekvat utbildning. Denna kan bestå av antingen tidigare utbildning
eller av beställaren erhållen utbildning som ges i samband med installationsarbetet (i enklare fall).
◆ Erfarenhet från installation av katodiskt skydd.
Direkt efter installationen mäts skyddsverkan. Detta ger dock enbart en
indikation på om skyddet fungerar eller ej. Den långsiktiga funktionen
kan kontrolleras först efter sex månader och i vissa fall efter ännu längre
tid. Det är en fördel om man mäter skyddet lite vid flera tillfällen under
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denna tid. Då är det enklare att konstatera när värdena börjar bli stabila
och skyddet fungerar. Man får inte glömma att mäta potentialer på de
eventuella främmande konstruktionerna. På detta sätt ser man om dessa
måste skyddas eller inte.
Alla mätvärden måste dokumenteras skriftligt. Om man inte kan bedöma
värdena själv, bör expertis på området kontaktas. Dessa kan snabbt se om
skyddet fungerar eller ej. Här följer en sammanställning på förväntade
värden i de vanligaste fallen. Ligger inte uppmätta värden nära dessa värden bör expertis tillkallas snarast.
Förväntade värden på skyddspotential för att erhålla fullständigt skydd i
olika fall. Observera att potentialen är ett negativt värde, och att ”lägre än”
alltså innebär att det negativa värdet ökar.
Fall

Skyddspotential mot koppar/kopparreferenselektrod

Anmärkning

Rent järn samt låglegerat
stål i neutralt vatten och
jord

Lägre än –850 mV

Rent järn samt låglegerat
stål i kokande neutralt vatten

Lägre än –950 mV

Rent järn samt låglegerat
stål i svagt surt vatten och
i anaerobiskt (syrefattigt)
media

Lägre än –950 mV

Rent järn samt låglegerat
stål i högresistiv sandjord

Lägre än –750 mV

Rent järn samt låglegerat
stål i betong

Mellan –750 mV och
–1 300 mV

Koppar / mässing i neutralt
vatten och jord vid 25ºC

Lägre än –180 mV

Bly i jord

Lägre än –600 mV

Potentialen får inte understiga –2,5 V

Aluminium i sötvatten

Lägre än –800 mV

Potentialen får inte understiga –1,2 V

Aluminium i havsvatten

Lägre än –900 mV

Potentialen får inte understiga –1,2 V

Även under anaeroba förhållanden (mycket lågt
syreinnehåll)

För höghållfasta stål får inte potentialen understiga –1,1 V.
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5. Kontroll
Katodiskt skydd behöver inget egentligt tekniskt underhåll, men däremot
en viss tillsyn i form av funktionskontroll. Kontrollen behövs därför att
skyddet av olika skäl kan slås ut och då behöver åtgärdas. Till exempel kan
blixten slå ner eller en kabel kan grävas av. Det finns också exempel på att
anslutningen mellan skyddet och skyddsobjektet har tagits bort avsiktligt
vid åtgärder av något annat på platsen. Det har också hänt att skyddet,
efter att ha varit i funktion i många år, tagits bort oavsiktligt därför att en
ny driftansvarig inte har vetat varför anslutningen finns.
Skyddseffekten bör därför mätas med vissa intervaller. Hur långa dessa
intervaller ska vara beror främst på om skyddet måste vara i funktion hela
tiden eller om det periodvis kan vara ur drift. Till exempel måste ett gasledningsrör ha kontinuerlig bevakning då konsekvenserna blir förödande
om en läcka uppstår. Ett vattenledningsrör däremot behöver inte övervakas på samma sätt. Ett annat exempel som kräver åtgärder på skyddet är
om utformningen av det skyddade objektet under drifttiden ändras, till
exempel om man utökar ett skyddat ledningsnät.

Bestämning av skyddseffektivitet
Om ett skydd ständigt måste vara i drift, till exempel för en gasledning,
måste mätningen ske kontinuerligt för att tillse att skyddet är igång. Dessutom måste noggrannare mätning i fält ske en gång per år. I andra fall kan
det räcka att man utför kontroll av att skyddet fungerar vart annat år eller
med ännu större intervall kompletterat med en mer noggrann undersökning med ännu större intervall.
Skyddseffektiviteten bestäms på tre sätt:
◆ Mätning av anodens strömavgivning
◆ Mätning av skyddspotentialen
◆ Mätning av faktisk korrosion på nergrävda provkuponger
Ofta mäts flera av ovanstående parametrar.

Mätning av anodens strömavgivning
Strömavgivningen kan mätas med en
strömamperemeter (se bild t h).
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Klon placeras runt kabeln mellan anod och skyddsobjekt och värdet på
strömavgivning mäts direkt.
Vid större installationer har man oftast en apparatur så att man kan läsa
av strömavgivningen direkt i ett stationärt skåp (se bild nedan).

Man brukar ofta även mäta spänningen över skyddet och därefter beräkna
effekten genom formeln
P=U·I
Där
P = effekten i watt (W)
U = spänningen över skyddet i volt (V)
I = skyddsströmmen i ampere (A)
Strömavgivningen ska ligga på en ungefärlig konstant nivå när skyddet väl
har stabiliserats.

Mätning av skyddspotentialen
Mätning av skyddspotentialen utförs enklast genom att placera en referenselektrod av koppar/kopparsulfat i anslutning till objektet (se foto
på sid 29). Om objektet är svåråtkomligt kan en anslutning ha gjorts till
objektet. Mätning sker då mot anslutningen som kan finnas i ett skåp
eller under ett brunnslock.

5. Kontroll
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Mätning av skyddspotential. Referenselektroden
Portabel mätning av skyddspotential av gasledning.
Referenselektroden är monterad på en lång stav för
placeras vid skyddsobjektet och kopplas till en
millivoltmeter. Denna kopplas också till skyddsobjektet. bekväm mätning. Millivoltmeter med skrivare/logger bärs
runt halsen.

Vid större installationer är det vanligt att placera en eller flera stationära
referenselektroder på ställen vid skyddsobjektet som är svåråtkomliga.
Dessa avläses ofta i ett skåp monterat där det går lätt att komma åt.
Skyddspotentialen skall hålla samma värde som efter stabiliseringen. Det
kommer dock att variera i vissa elektrolyter; till exempel påverkas värdet i
jord av jordens fukthalt som kan variera betydligt.

Mätning av verklig korrosionshastighet på provkuponger
Det mest tillförlitliga sättet att mäta verklig korrosionshastighet är att
installera provkuponger och låta dem vara exponerade under minst ett
år. En del av kupongerna ska vara i kontakt med skyddsobjektet/skyddet
och en del utan kontakt med skyddet. Provkupongerna är utförda i samma
material som skyddsobjektet. Kupongerna vägs och besiktigas på laboratorium efter noggrann rengöring. Efter exponeringen rengörs och vägs de
igen. Man kan också granska ytorna och notera djupet på eventuella frätgropar. Skillnaden i korrosionshastighet
ger skyddseffektiviteten. Det bästa är
att installera provkuponger något år före
själva installationen av det katodiska
skyddet. Då får man det bästa värdet på
verklig korrosionshastighet på objektet
innan det katodiska skyddet har installerats. Bilden till vänster visar en nergrävd
provkupong (i änden av den röda sladden) som är instucken i jorden till höger
om den stationär referenselektroden.
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Hur ska man tolka uppmätta värden?
För fullständigt skydd, det vill säga när korrosionen på skyddsobjektet i
princip har upphört, gäller att den elektrokemiska potentialen understiger
värden enligt tabell 3 i avsnitt 4 om viktiga punkter vid upphandling av
katodiskt skydd.
Mätning av strömavgivning visar dels om skyddet överhuvudtaget fungerar och dels om man har uppnått de värden man enligt projekteringen
bör förvänta sig. Offeranoder har en största strömavgivning strax efter
att skyddet satts igång för att sedan sjunka till ett stabilt värde. När sedan
strömmen minskar ytterligare betyder det att skyddet börjar försämras
alternativt anoden förbrukas.
Vid katodiskt skydd med påtryckt ström kan man reglera skyddet genom
mätning av strömmen. Man reglerar då spänningen tills godtagbar strömavgivning har uppnåtts.
Om skyddet består av offeranoder kommer så småningom skyddsströmmen att minska. Den minskar dock inte direkt utan genom en successiv
minskning som således successivt minskar skyddet. Därför behöver man
inte i panik byta ut anoderna så fort skyddsströmmen börjar minska.
Om man tillåter en viss avverkning kan man vänta några år. Hur snabbt
skyddseffekten minskar beror på flera faktorer såsom anodmaterial och
resistivitet. Om man däremot inte tillåter någon avfrätningen är det dags
att planera byte av anodmaterialet när skyddsströmmen börjar minska.
Eftersom man kan ha ett visst överskydd är det först när potentialvärdet
sjunker under det värde på skyddspotentialen som ger fullgott skydd
enligt tabell 3 som skyddet inte fungerar fullt ut. Därför är det viktigt att
även läsa av potentialvärden och inte enbart strömmen.
Om skyddet består av inerta, strömmatade anoder kommer skyddet att
upphöra mer plötsligt. Antingen fungerar det eller så fungerar det inte.
Om det fungerar går ström genom anoden, om det inte fungerar går det
ingen ström genom anoden.
Genom att mäta korrosionshastigheten på provkuponger i kontakt med
skyddet och jämföra med korrosionshastigheten på provkuponger utan
skydd kan skyddsförmågan fastställas. Vid elektrolytiskt skydd och när
skyddsförmågan är känd kan man bestämma den förlängning av livslängden installation av det katodiska korrosionsskyddet ger skyddsobjektet.
Vid anodiskt kks beror förlängningen av livslängden även på anodens
livslängd

5. Kontroll
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6. Galvaniskt katodiskt skydd
Galvaniskt kks har fördelen att inte behöva en extern strömkälla och
används därför ofta vid installationer där det är svårt att ordna kontinuerlig strömförsörjning. Nackdelen med metoden är att offeranoderna måste
bytas med vissa mellanrum. Här ges exempel på galvaniskt kks av fartyg,
varmvattenberedare, kraftledningsstolpar och vattenledningsrör.

Fartyg
Ett av de vanligaste och mest välbekanta katodiska korrosionsskydden är
skydd av båtar för att skydda skrov, drev och propeller. På bilden nedan är
offeranonde fastbultad i en segelbåtsköl.

Skyddet är ett galvaniskt korrosionsskydd med näranoder. Anoden kan
vara av magnesium, zink eller aluminium och väljs efter var båten skall
befinna sig. För svenska vatten gäller att i sötvatten används magnesium.
I bräckt östersjövatten används zink och i västerhavet används aluminium.
Problem kan uppstå om en båt ska befinna sig i olika vatten. Om en båt
försedd med magnesiumanoder för insjöfart färdas i Östersjön, kommer
magnesiumanoderna att konsumeras snabbt. Om båten dessutom ska över
till västkusten blir det ännu värre. Anodmaterialet måste därför anpassas
till det vatten som har högst korrosivitet. Någon backfill runt anoderna
behövs inte.

32

Potential för skydd av den gömda metallen

Anoderna fästs direkt mot drevet eller skrovet om det är skrovet som ska
skyddas. Om drevet/propellern ska skyddas kan man även fästa anoderna
mot skrovet och dra en kabel mellan anod och den del som ska skyddas. På
utombordsmotorer är det vanligt att trimfenan utgör offeranod. I projekteringshandlingarna redovisas antalet anoder, anodutformning, anodmaterial samt anodernas placering.

Varmvattenberedare
Vattenmagasinet i en varmvattenberedare kan vara tillverkad i koppar,
rostfritt stål eller emaljerad plåt. Är den utförd i emaljerad plåt måste den
ha en offeranod installerad för att skydda plåten vid de porer i färgen som
alltid finns. Eftersom behållaren har direkt kontakt med rör av koppar
eller rostfritt stål kan korrosionshastigheten även öka på grund av galvanisk korrosion.
Skyddet består av galvaniskt korrosionsskydd med näranoder. Idag
används nästan uteslutande magnesium som anodmaterial. Det är viktigt
att övervaka skyddet, helst varje år. Detta kan ske genom att man tömmer
behållaren och monterar ur anoden. På senare modeller finns ofta möjligheten att läsa av skyddsströmmen utifrån utan att tömma behållaren eller
montera isär den. Man ska då mäta strömstyrkan någon månad
efter installation. Det värde som uppmäts, till exempel 0,3 mA,
är ursprungsvärdet. När det börjar sjunka har anoden börjat
mista sin skyddsförmåga och anoden måste bytas. Det är stor
skillnad på vattnets korrosivitet i olika delar i landet och därför
har anoderna mycket olika livslängder.

Kraftledningsstolpar
De första försöken med installation av katodiskt skydd på kraftledningsstolpar utfördes på 1950-talet på bland annat en 400 kV-ledning på västkusten. Tyvärr följdes inte detta försök upp. Det mest kända försöket
utfördes sedan på 1980-talet på en 400 kV-ledning nära Boden. Flera
stolpar stod i mycket lågresistiv lera och man befarade höga korrosionshastigheter på en mycket viktig ledning. Personal på Vattenfall och Korrosionsinstitutet utförde projekteringen och tog fram förslaget att installera galvaniskt korrosionsskydd med offeranoder av zink som fjärranoder.
Dessa skulle vara inbäddade i säckar med en blandning av gips och bentonit.
Anoderna skulle vara på åtta kg vardera. Det ansågs tillräckligt för att
skydda stag och jordfundament med några anoder på varje stolpplats.

6. Galvaniskt katodiskt skydd
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Förbrukad
offeranod
(den vita
staven)
som varit
placerad i
varmvattenberedare.

Installation utfördes av entreprenadföretag enligt instruktion från projektörerna. Man lät skyddet verka någon månad innan mätningar av ON- och
OFF- potentialer utfördes. Man kunde snart konstatera att skyddet inte
fungerade, vilket föranledde friläggning av skyddet på en stolpplats. Då
upptäcktes att en plastpåse fanns runt säcken med anod och fyllmedel för
att förhindra den finfördelade bentoniten att bli fuktig under transport.
Plasten hindrade skyddsströmmen att nå skyddsobjektet. Således fick
samtliga anoder grävas upp och plastpåsarna avlägsnas.
Efter någon månad skedde en ny mätning av skyddsförmågan. Man kunde
då konstatera att skyddet visserligen fungerade men inte alls så bra som
avsett. Orsaken var en topplina mellan stolparna som var elektriskt förbunden med varje stolpe. Eftersom man installerat skyddet som fjärranod
försökte de anoder som var installerade att skydda samtliga stolpar på linjen. Anoderna var givetvis för små för detta och gav alltför lite ström för
att skydda så stor exponerad yta. Efter detta misslyckande fick kks dåligt
rykte inom kraftindustrin och alla fortsatta försök skrinlades.
1995 återupptogs dock försöken med installation av kks på kraftledningsstolpar. Man beslöt att prova med att installera galvaniskt korrosionsskydd
med offeranoder som näranoder istället för fjärranoder.

Offeranoder nergrävda intill stolpfundamentet på en
kraftledningsstolpe.

Montering av anodkablarna mot stolpen.

Risken med näranoder är att konstruktionsdelar som ligger utanför gradientfältet får förhöjd korrosion, något som måste övervakas. Försök utfördes på tre kraftledningsstolpar där anoderna av magnesium respektive
zink placerades på olika. För att bestämma skyddseffekten mättes både
potentialer och skyddsström. Dessutom grävdes förvägda provkuponger
ner. Dessa placerades dels nära anoderna och dels där de längst bort
belägna konstruktionsdelarna fanns. Efter tre år grävdes dessa provstål
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upp igen och det visade sig att även de delar av konstruktionen som var
längst bort från anoderna fått fullgott skydd.
Vid mätning av skyddseffektiviteten användes alla tre metoderna; potentialmätning, mätning av skyddströmmen och exponering av provkuponger.
Exempel på de värden som erhölls ses i tabellen nedan. Stolpen är skyddad
med totalt åtta magnesiumanoder på vardera 7,7 kg omgivna av backfill av
bentonit och gips.
Korrosionspotential (mV)

ON-potential
(mV)

OFF-potential
(mV)

Korrosionshastighet utan
skydd (µm/år)

Korrosionshastighet med
skydd (µm/år)

Strömavgivning
(mA) efter ett
års drift

Cirka –750

Cirka –1 000

Cirka –930

11,6

2,4

Cirka 420

Samtliga resultat visade att skyddet fungerade.
Livslängden på skyddet beräknas vara cirka 15 år, därefter kommer effekten att avta långsamt, vilket enkelt kommer att kunna avläsas genom mätning av strömavgivningen.
Både zinkanoder och magnesiumanoder fungerade tillfredsställande, men
av miljöskäl beslöts att Svenska Kraftnät (den statliga ägaren av landets
transmissionsnät; nätet för 220–400 kV-ledningarna) i fortsättningen ska
använda enbart magnesiumanoder.

Vattenledningsrör
Vattenledningsrör förkommer i olika material. Vanligast är gjutjärn,
polyeten eller stål.
Vattenledningsrör av gjutjärn kan skyddas med kks på flera olika sätt,
både med offeranoder och elektrolytiskt. Att skydda gamla ledningar av
gjutjärn i dess helhet är inte ekonomiskt försvarbart. Det krävs att man
frilägger på alltför många platser utmed ledningen för att överbrygga de
isolerade skarvarna. Dessutom är risken för läckströmspåverkan i tättbebyggda områden stor vid användning av elektrolytiskt skydd. I samband
med läckor däremot rekommenderas installation av offeranoder för att
slippa få förnyade läckor på samma rörpipa. Om detta utförs systematiskt
har till slut alla korrosionsfarliga punkter på ledningen åtgärdats.
Nya plastbelagda stålrör alternativt välbelagda gjutjärnsledningar där
skarvar överbryggas elektriskt vid installationen kan med fördel skyddas
utmed långa sträckor med elektrolytiskt skydd. Skyddsobjektet måste
dock elektriskt avskiljas från övriga delar i ledningsnätet med tillräckligt
stor isolering.

6. Galvaniskt katodiskt skydd
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7. Elektrolytiskt katodiskt skydd
Elektrolytiskt katodiskt skydd används när strömbehovet är stort och kraven på lång livslängd är stort – frånvaron av offeranoder eliminerar behovet av anodbyten. I detta avsnitt ges exempel på installationer av elektolytiskt kks av kraftledningsstolpar, kantbalk på betongbro och stålspont i
kajanläggning.

Kraftledningsstolpar
Kraftledningsstolpar är utsatta för stora korrosionsrisker beroende på de
starka strömmar som passerar i dess ledningar. kks är en vanlig metod att
skydda stolparna. Eftersom lågspänd ström för strömmatning av katodiskt
skydd oftast saknas har solceller blivit allt vanligare för strömförsörjningen.
Om man installerar solceller måste man tänka speciellt på att de är stöldbegärliga. Sjöfartsverket, som länge använt solceller till fyrar, har lärt sig
att installera solcellerna på ett sådant sätt att de förstörs vid nedmontering
vilket har minskat stölderna kraftigt.
Sedan 1996 har flera installationer av elektrolytiska kks utförts på kraftledningsstolpar med strömmatad näranod eller fjärranod. Här beskrivs ett
exempel av vardera metoden.

Installation med näranoder
Ett antal kraftledningar i mellersta Sverige har skyddats med solcellsmatat
kks med näranoder. Som anod användes metalloxidbelagd titantråd monterade i ett järnrör som grävts ner i mitten av varje stolpben. Ett stolpben
består av fyra vinkeljärn placerade i en fyrkant med cirka 1,5 meters mellanrum mellan varje hörn.
Tomrummet mellan anoden och järnröret fylldes med finfördelad koks.
Anodens längd bestämdes för varje stolpplats till samma längd som stolpfundamentets djup. En solcell för varje stolpben monterades på tio meters
höjd. Solcellerna monterades vertikalt eller i 45º vinkel mot horisontalplanet (se figur till vänster)
En specialmontering av solcellen gjordes för att minska risken för stöld.
För att minska risken för att skyddet förstörs vid eventuellt elektriskt
överslag vidtogs följande åtgärder:
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◆ Anod och katodkabel tvinnades runt
varandra
◆ Katodkabeln anslöts till stolpen
djupt ner i jorden
◆ Anoden placerades som i en Faradays
bur i mitten av stolpbenet.
Tio stolpar i rad har försetts med skydd.
Eftersom det krävs en anod i varje stolpben har därför 20 separata anodinstallationer utförts. Det finns inga batterier
varför stolparna inte får skydd på natten. Man kan dock se av kontinuerlig
mätning som skett under vissa perioder
att polarisering gör att stolparna ändå
får ett visst skydd även när solen inte
är uppe; skyddseffekten avklingar långsamt.
Eftersom en genomgående topplina
förbinder stolparna med varandra finns
det en viss tendens att stolparna längst
in i raden får bäst skydd, medan de yttre
stolparna även lämnar ström till intilliggande stolpar som saknar skydd. Mätning av skyddseffektiviteten har utförts
genom mätning av potentialer, mätning
av skyddsström och undersökning av
verklig korrosionshastighet på exponerade provkuponger.
Kostnaden för installationen beräknades till 7 000 kronor per stolpben utan
batteri i 1999 års priser. Livslängden
beräknas till minst 20 år.

Katodiskt skydd av kraftledning med
näranod. Anoden är placerad i ett järnrör som är nedgrävt i mitten av stolpen.

En mer utförlig redovisning av ett solcellsdrivet kks med näranoder finns
i Elforsks rapport 03:03, från 2003.

7. Elektrolytiskt katodiskt skydd
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Katodiskt skydd av kraftledning
med fjärranod. Skyddstransformator
och likriktare är placerade bredvid
stolpen. Anodbädden är placerad i
skogskanten uppe till vänster i bild.

Installation med fjärranoder
Vid installation av kks i mellersta och norra Sverige användes fjärranoder. I exemplet utfördes tre i grunden likadana kks med fjärranoder med
varierande strömkällor. Skyddet utgörs av en anodbädd med flera anoder
nergrävda på ett ställe. Anoderna utgörs av kiseljärnanoder. Anoderna är
kringfyllda med finfördelad koks omgivet av ett gruslager. Anoderna är
hopmonterade med kabel så att skyddet inte förstörs även om en kontakten bryts i en kabel. Anodbädden är placerad i lågresistiv jord 500 meter
från skyddsobjektet. Anoderna har strömmatats på tre olika sätt:
◆ Likriktad ström direkt från distributionsnätet
◆ Likriktad ström från distributionsnätet men med en skyddstransformator mellan distributionsnätet och likriktaren.
◆ Likriktad induktionsström erhållen från en 1,6 km lång kabelslinga
nergrävd under kraftledningen.
Fördelen att ta ström på det senare sättet är att ingen kontakt uppstår
mellan transmissionsnätet och distributionsnätet varför ingen skydds
transformator behövs. Skyddet som enbart tar ström från distributions
nätet har tagits ur drift i avvaktan på installation av skyddstransformator.
Resultatet efter flera mätningar visade att upp till 20 stolpar kan skyddas
från samma anodbädd. Skyddet ”hoppar över” de stolpar som inte behöver
skydd för att sedan ge skydd till dem som står i lågresistiv mark och som
därför behöver skyddas.
Kostnaderna uppskattas till 500 000 per skydd inklusive projektering och
installation. Livslängden beräknas till mer än 20 år.
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Kantbalk på betongbro
Exemplet på katodiskt skydd av kantbalk på betongbro är hämtat från
Ölandsbron.
Kantbalkarna på bron är utförda i stål och delvis ingjutna i betong. Vägsaltet och närheten till havet gör att bron befinner sig i mycket korrosiv
miljö. De krav som ställdes på korrosionsskyddet var enkelhet, hög drift
säkerhet och små underhållsbehov.
För att finna ett effektivt korrosionsskydd av kantbalkarna utfördes i början av 2000-talet försök med elektrolytiskt skydd av balkarna. Man kom
då fram till att just elektrolytiskt skydd uppfyllde de ställda kraven.
Prov med elektrokemiskt skydd av kantbalkar bör utföras under minst ett
år för att få med alla säsongsvariationer som kan påverka resultatet. Så
skedde också i fallet med Ölandsbron. Som strömkälla användes solceller
monterade direkt på bron. Solcellerna kompletterades med batteri och
strömregulator för att inte batteriet skulle bli överladdat, vilket leder till
väsentligt minskad livslängd. Livslängden på skyddet avgörs främst av batteriets livslängd. Solcellerna beräknas ha samma livslängd som anoderna,
upp till 30 år.
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Installation av elektrokemiskt skydd
av stålspont i kajanläggning.

Stålspont i kajanläggning
Stålsponter i kajanläggningar skyddas effektivt av katodiskt korrosionsskydd. På västkusten och i södra Östersjön används offeranoder. Norr om
Stockholm används påtryckt ström eftersom vattnets resistivitet här är så
hög att offeranoder inte kan användas.
Anoderna väljs efter konstruktionens utbredning och belägenhet. Anodmaterialet kan vara magnetit, grafit, kiseljärn, platinerat titan eller järnskrot. Alla anodmaterial utom järnskrot har lång livslängd då de inte konsumeras själva. Exempel på installation ges i fig.
Vid projekteringen bestäms först ytan av stålsponten och resistiviteten i
vattnet. Utifrån detta bestäms om offeranoder eller katodiskt skydd med
påtryckt ström ska installeras. Om påtryckt ström väljs fortsätter man
med att utföra en provpolarisering. Därefter bestäms anodutformning,
material och antal samt strömkälla. Man måste också ta reda på om det
finns främmande konstruktioner i närheten som kan påverkas negativt.
Vid installation av katodiskt skydd på kajspont måste man bland annat
tänka på att anoderna måste monteras stadigt eftersom sjö och is kan
påverka anodernas och kablarnas fastsättning.
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8. Skydd av stålarmering i
betongkonstruktioner
1996–1999 genomfördes ett projekt med målet att finna nya och enkla
anodsystem för katodiskt skydda betongkonstruktioner. I detta avsnitt
redovisas två exempel från detta projekt: ett parkeringshus och ett
vattentorn.

Parkeringshus i Göteborg
Ett parkeringshus i Göteborg som ägs av Stena Fastigheter uppfördes
under åren 1966–1968 i flera sektioner. Parkeringshuset är beläget helt
under markytan. Undersökningar utförda i slutet av 1980-talet visade att
ett stort antal pelare inne i parkeringshuset och vissa delar av innertaket
hade drabbats av bland annat korrosionsskador på grund av korrosion av
armeringen. Höga kloridhalter och hög fuktighet uppmättes i betongen
vilket kunde härledas till att det yttre taket inte hade fungerat tillfredsställande.
1990 började man bila bort betongen och byta ut korroderade armeringsjärn. För att hindra fortsatta korrosionsangrepp på den nya och gamla
armeringen beslöts att installera katodiskt korrosionsskydd på takets
undersida i en av de reparerade parkeringshusen sektioner. Vidare installerades katodiskt skydd även på ett tiotal betongpelare som håller upp
parkeringshusets tak.

Utformning
Anodsystemet i både tak och pelare består av konventionella nätanoder av
titan belagda med metalloxid. Anodnätet monterades direkt på ett nysprutat betongskikt med hjälp av plastplugg. Därefter täcktes nätet med hjälp
av ytterligare sprutbetongskikt.
Anodsystemet för både taket och pelarna delades in i åtta skyddszoner
separerade från varandra. Att dela upp större konstruktioner i sektioner
gör det enklare att erhålla ett bra skydd både installationsmässigt och
övervakningsmässigt.
Skyddsströmmen matas till varje skyddszon från en separat transformator- och likriktarenhet. Likriktarna är inställda för att ge konstant skyddsström och automatiskt varierande utgående likspänning. Skyddet togs i
drift 1992.
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Kontroll av skyddseffektivitet
För att kunna mäta skyddseffektiviteten monterades ett antal stationära
referenselektroder in. Referenselektroderna är av typ magnesiumdioxid
(MnO2/Mn2O3).
Det katodiska skyddets effektivitet på innertaket och pelarna kontrolleras en gång per år. Vid kontrollen mäts både ON- och OFF-potential.
Man mäter även en depolariseringspotential. Detta innebär att man slår av
skyddet en viss tid, i detta fall 24 timmar, för att därefter mäta potentialen.

Kostnad
Kostnaden för installation, material (åtta likriktare, ett likriktarskåp,
anodmaterial, 23 st referenselektroder, kablar, anod- och katodanslutningar) var i 1992 års priser 951 kr per m2 betongyta.

Resultat
Skyddskriteriet är uppfyllt för samtliga pelare och taket. Livslängden för
skyddet beräknas till mer än 50 år.
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Vattentorn
Träkvista vattentorn i Ekerö byggdes 1963–1964 med tolv pelare, ett trapphus samt en vattenbehållare. Vid en tillståndskontroll i början av 1990talet upptäcktes att samtliga pelare, utsidan av trapphuset samt behållarens under- och översida hade drabbats av både synliga sprickor i ytan
och sprickor längre in i betongen. Undersökningar visade att betongens
täckskikt i flera fall endast var 5 mm tjockt. På pelarnas övre del upptäcktes krackeleringar och längsgående sprickor i betongen.
Fortsatta undersökningar visade att armeringen var kraftigt korroderad
vilket berodde på höga kloridhalter i den omgivande betongen. Analyser
visade att man troligtvis hade blandat in klorid i betongen vid byggandet, vilket var vanligt på denna tid för att öka hållfasthetstillväxten och
minska styvnadstiden vid gjutning av betongen. Man beslöt att reparera
och installera katodiskt korossionsskydd. Följande utfördes:
◆ Betongytor som släppt från armeringen avlägsnandes. Betongytor med
god vidhäftning rengjordes genom tvättning och blästring.
◆ Kraftigt rostskadad armering ersattes med ny. Armering med begynnande korrosion rengjordes och övermålades med rostskyddsfärg.
◆ Referenselektroder monterades på den frambilade armeringen.
◆ Erforderlig lagning utfördes med reparationsbetong
◆ Utstickande metallföremål i kontakt med armeringen avlägsnades.
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◆ Strömfördelningsband monterades och den elektriskt ledande färg
anoden applicerades genom målning (150 µm tjockt)
◆ Ett skyddande ytskyddsmembran applicerades genom målning.

Utformning av det katodiska skyddet
Anodfärgen målades direkt på betongen genom rollning. Den så kallade
strömfördelningsbanden av silver vars syfte är att leda strömmen från likriktaren in i färganoden påmålades med ett diffusionsskikt för att förhindra kloridjoner att nå fram till silverbanden.
Strömfördelningsbanden matades med likström från en spänningsstyv likriktare. Att den är spänningsstyv innebär att den har konstant utspänning,
men att strömstyrkan varierar med variationerna i betongens fuktighet.
Under en mycket kort tid, fem sekunder varje minut, ändras strömriktningen för att undvika uttorkning innanför färgskiktet och för att minimera jonvandringen i betongen.

Mätning av skyddseffektivitet
Ett stort antal referenselektroder monterades intill stålarmeringen. Mätning av skyddseffektiviteten sker ett par gånger per år. Följande mäts vid
dessa tillfällen:
◆ ON-potential
◆ OFF-potential
◆ Depolarisationspotential (potential efter 24 timmars avstängning av
skyddet)
◆ Utgående spänning
◆ Total skyddsström

Kostnad
Det katodiska skyddet inklusive installationen för vattentornet, som
omfattar utsidan av trapphuset och tolv pelare kostade 729 kr per kvm
betongyta i 1994 års priser. I kostnaderna ingick installation, material
såsom en likriktare, ett likriktarskåp, anodmaterial (elledande färg och
strömfördelningsband), 17 referenselektroder av typen MnO2/Mn2O3 respektive två grafitreferenselektroder, kablar, anod- och katodanslutning,
skyddsmembran etc.

Resultat
Skyddseffektiviteten bedöms vara god.
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9. Ordlista
Anaerob – organism som för sin livsprocess inte fordrar tillgång till fritt
syre.

Anod – elektrod från vilken positiv elektrisk ström går in i en elektrolyt,
jämför med katod.

Anodiskt skydd – elektrokemisk korrosionsskydd erhållet genom höjning
av elektrodpotentialen.

Backfill – material som man placerar en anod i för att minska
övergångsmotståndet mellan anod och omgivande medium.

Cellbetong – betong som förutom vatten och cement innehåller lättare
material, till exempel polystyren

Depolarisation – avklingning av polarisation.
Elektrisk dränering – sätt att skydda metall mot läckströmskorrosion
genom att förbinda metallen med den negativa sidan i det störande
strömsystemet.

Elektrod – elektronledare genom vilken elektrisk ström kan gå in i eller
lämna en elektrolyt, jämför anod och katod.

Elektrodpotential – elektrisk potentialskillnad mellan en elektrod och en
referenselektrod.

Elektrodreaktion – kemisk reaktion som sker vid ytan av en elektrod i
samband med strömgenomgång; sker under elekronutbyte.

Elektrokemisk cell – kombination av seriekopplade elektriska ledare,
av vilken minst en är en elektrolyt, så förenade att ett elektrokemiskt
förlopp kan uppträda.

Elektrokemiskt korrosionsskydd – motverkan av metalls korrosion i en
elektrolyt genom reglering av metallens elektrodpotential till ett lämpligt
värde.

Elektrolyt – elektriskt ledande medium i vilket strömmen transporteras
av joner.

Fältförsök (avseende korrosion) – korrosionsprovning vid
användningsbetingelser.

Galvanisk anod, offeranod – anod till vilken skyddsföremålet ansluts för
uppnående av katodiskt skydd.

Galvanisk cell – se elektrokemisk cell.

9. Ordlista

45

Galvanisk korrosion – elektrokemisk korrosion till följd av verkan av en
galvanisk cell, där elektroderna består av olika material.

Galvanisk spänningsserie – serie som erhålls om elektroder av olika
renmetaller och legeringar, i kontakt med viss elektrolyt, ordnas efter
elektrodpotentialerna algebraiska värde; denna serie kan användas för att
se vilka metallkombinationer som ger upphov till galvanisk korrosion och
vilka metaller som kan vara lämpliga att använda som offeranoder.

Inert anodmaterial – anodmaterial som inte reagerar med omgivningen.
Inhibitor – ämne som hämmar eller helt hindrar en kemisk eller
elektrokemisk reaktion.

IR-fall – ett fel i mätvärdet av ON-potentialen beroende på motståndet
och avståndet mellan skyddsobjektet och referenselektroden.

Katod – elektrod genom vilken positiv elektrisk ström lämnar en
elektrolyt, jämför med anod.

Katodiskt skydd – elektrokemiskt korrosionsskydd erhållet genom
sänkning av elektrodpotentialen.

Korrosionspotential – elektrodpotential hos en korroderande metall
omgiven av en elektrolyt.

OFF-potential – den elektrokemiska potentialen som avläses på
skyddsobjektet precis efter det att det katodiska korrosionsskyddet
kopplats från.

ON-potential – den elektrokemiska potential som avläses på
skyddsobjektet när det katodiska korrosionsskyddet är inkopplat.

pH-värde – anger hur sur eller basisk en elektrolyt är, lågt pH-värde visar
att elektrolyten är sur och högt värde att den är basisk.

Polarisation – skillnad i elektrodpotential mellan en strömbelastad
elektrod och en likadan icke strömbelastad elektrod, som är i jämvikt med
sin elektrolyt.

Referenselektrod – hjälpelektrod omgiven av elektrolyt, kännetecknad av
en väldefinierad elektrodpotential och ringa polarisation.

Skyddsanod – anod vid vilken reaktioner sker som ger ström till
skyddsobjektet.

Skyddsobjekt – Den konstruktion som ska skyddas vid kks.
Skyddspotential – den elektrokemiska potentialen som krävs för att
skyddsobjektet ska vara skyddat mot korrosion.

Skyddsström – den ström som krävs av anoden för att skyddspotentialen
skall erhållas.
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Skyddsströmtäthet – den ström per areaenhet på skyddsobjektet som
krävs för att skyddet ska fungera.

Skyddstransformator – en elektrisk utrustning som skyddar annan
utrustning mot överspänningar.

Likriktare – en elektrisk utrustning som likriktar växelspänning
(växelström).
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Besök förbundets nätbokhandel
Sveriges Kommuner och Landsting har en nätbokhandel där alla våra
publikationer finns presenterade och kan beställas.
Gå till www.skl.se/publikationer. Där kan du söka på flera olika sätt
efter det som intresserar dig. Välj till exempel ”Gator & Vägar” i fältet
”Sök på kategori”, och du får en träfflista över alla de idéskrifter, handböcker och rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting och tidigare Kommunförbundet givit ut i ämnet.
På webbsidan är det också enkelt att beställa det du vill läsa. I vissa fall
finns värdefulla bilagor att hämta i elektronisk form utan kostnad.

Potential för skydd
av den gömda metallen
Våga installera katodiskt korrosionsskydd
Katodiskt korrosionsskydd är en beprövad metod för att skydda stålkonstruktioner mot korrosion, särskilt i extrema miljöer som vatten, jord
eller betong. Skyddet bygger på en enkel princip som redan de gamla
romarna kände till. Katodiskt korrosionsskydd är ett miljömässigt och
ofta också ekonomiskt överlägset alternativ till ytbehandlingar.
Metoden möts dock fortfarande av viss skepsis eftersom den har oförtjänt rykte om sig att vara komplicerad. Men som så ofta handlar det om
att göra på rätt sätt för att det ska fungera bra.
Den här skriften beskriver hela kedjan från planering, projektering och
installation till inspektion och kontroll av katodiskt korrosionssydd. Här
ges exempel på framgångsrika installationer. Förhoppningsvis kan skriften bidra till att avdramatisera metodens användning. Den vänder sig till
beställare, kontrollanter och projektörer, och andra som är intresserade.
Projektet har finansierats med stöd från Elforsk och KIMAB.
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