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ABSTRAKT 

Idén till detta arbete uppstod som en följd av att vi på den fartygsförlagda praktiken upptäckt 

att kunskapen om katodiskt korrosionsskydd är mycket bristfällig hos många 

ombordanställda. Vi har även gjort en mindre undersökning bland yrkesverksamma 

maskinister för att se hur kunskapsnivån inom detta område ligger ombord. Undersökningen 

visar att vår hypotes om kunskapsnivån stämde till stor del. Ytterliggare ett skäl till att vi 

studerat det här området är att vi själva har velat fördjupa oss i ämnet, då våra egna 

erfarenheter endast varit att skriva av siffror från en display. Vår huvudfrågeställning har 

varit, Hur fungerar katodiskt korrosionsskydd ombord på fartyg? För att få svar på denna 

frågeställning har vi bedrivit litteraturstudier inom ämnet. De teoretiska kunskaperna har vi 

samlat från internet och böcker. De praktiska kunskaperna har vi fått från tidigare 

praktikperioder samt under praktik på MS Silja Galaxy under perioden december 2008 till 

januari 2009.  

 

 

 

Nyckelord: Katodiskt korrosionsskydd, korrosion, kunskapsnivå, påtryckt ström. 
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ABSTRACT  
 

The idea for this exam paper arose under our onboard training periods. Under these periods 

we understood that the knowledge in cathodic corrosion protection was poor among the 

engine personal. We have also made a minor survey among marine engineers to see how the 

knowledge in this area is onboard. The survey shows that our hypothesis on the level of 

knowledge corresponded to a large extent. Further reason why we studied this area is that we 

wanted to deepen us in this subject, when our own experience only was to write numbers from 

a display. Our main question has been how cathodic corrosion protection work at ships. In 

order to answer this question, we conducted literature studies in the subject. The theoretical 

knowledge we have gathered from internet and books. The practical knowledge we have 

gained from previous training periods and during onboard training on MS Silja Galaxy in 

December 2008 to January 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cathodic corrosion protection, corrosion, level of knowledge, impressed 

current.
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Ordlista 

 

Svenska  Engelska Definition eller förklaring 

Anod Anode Positivt laddad cell i en 

elektrisk krets 

Katod Cathode Negativt laddad cell i en 

elektrisk krets 

Elektrolyt Electrolyte Ämne som leder elektricitet 

ICCP ICCP Impressed current cathodic 

protection( Katodist 

korrosionsskydd med 

påtryckt ström) 

 

Flushmonterad Flush mounted Monterat utan att sticka upp 

eller ut.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att i uppsatsen beskriva de metoder som finns för att skydda fartygsskrovet mot 

korrosion. Vi har båda kommit i kontakt med olika metoder ute på fartygen och har på så sätt 

fått upp ett intresse för dessa. Intresset har väckts av nyfikenhet på hur dessa system fungerar i 

både teori och praktik. För att kunna svara på frågan om hur skyddet fungerar, har vi valt att 

även beskriva hur korrosion uppstår.  

 

Idag finns två typer av korrosionsskydd ute på fartygen, det ena är skydd med hjälp av 

offeranoder och det andra med hjälp av påtryckt spänning. Systemet med påtryckt ström är det 

mer avancerade av de två, då detta kräver tekniskt avancerad utrustning. Vid de tillfällen vi 

varit i kontakt med system med påtryckt ström har den enda kontakten med utrustningen varit 

när driftvärdena loggats, vilket sker dagligen. Vi har också fått bilden av att kunskapen på 

detta område är lågt ombord. För att se om denna hypotes var korrekt har vi gjort en mindre 

förstudie. Undersökningen omfattar ett antal yrkesverksamma maskinister i handelsflottan.  

 

Det material som finns inom detta område är generellt av två typer: forskningsrapporter och 

produktblad från tillverkare. Där forskningsrapporterna är väldigt djuplodande och svåra att 

sätta sig in i. De publikationer som tillverkarna tillhandahåller är av ett alltför enkelt slag för 

att tillfullo förstå funktionen. Vi har valt att jämka mellan dessa två för att få fram en uppsats 

som kan skapa en större förståelse för detta system.     

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de system som finns för att skydda fartygsskrovet mot 

korrosion. Systemen skall beskrivas ur en elektrokemisk och installationsteknisk synvinkel. 

Vilka komponenter som ingår och hur de interagerar. Detta för att på ett begripligt sätt skapa 

förståelse för ämnet. Syftet är inte att jämföra hur pass effektiva olika tillverkares system är.  

 

1.3 Problem/fråga 

Vårt intresse för ämnet kan brytas ner i ett antal frågeställningar där huvudfrågan är:  

 

Hur fungerar katodiskt korrosionsskydd ombord på fartyg?  

 

Andra frågeställningar vi har använt oss av är:  

Hur uppstår korrosion ombord på fartyg?  

Vilka kostnader medför korrosion ombord på fartyg?  

Hur är ett system med påtryckt ström uppbyggt?  

 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att beskriva uppbyggnaden av dessa system generellt med undantag för delen där 

vi beskriver hur utrustningen installeras. I den delen har vi valt att begränsa oss till ett typ av 

system. Detta är Aquamatics system på M/S Silja Galaxy.   
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1.5  Förstudie 

För att undersöka om vår hypotes att kunskapen om dessa system är låg ombord har vi gjort 

en mindre intervjuundersökning. Undersökningen har vi gjort genom att med hjälp av e-post, 

ställa ett antal korta frågor. De frågor som e-postades till respondenterna bifogas som bilaga.  

1.5.1 Val av metod 

Metoden vi har använt är respondantmetoden vilket innebär att var och en svarar för sig själv. 

Vi hade också kunnat använda informantmetoden då en källa kan svara för en större grupp av 

personer. Då hade det varit lämpligt att använda sig av exempelvis tillverkare av systemen 

eller rederiernas tekniska inspektörer. Vi har valt att respondantmetoden för att på ett bättre 

sätt få en inblick om kunskapen ombord. Detta genom att maskinbefälet själva får svara på 

huruvida de har förståelse för dessa typer av system. Respondantmetoden känns även som en 

säkrare källa då informanterna skulle kunna ha en felaktig bild av kunskapen ombord. (Holme 

och Solvang. 1997 s. 104). 
 

Vi har även valt att ha en kvalitativ ansats i analysen av resultatet. Den kvalitativa ansatsen 

innebär att man vill ta reda på hur respondenterna uppfattar situationen. I det här fallet om de 

anser sig själva ha kunskap inom området. Hade vi använt en kvantitativ ansats hade resultatet 

blivit undermåligt, med tanke på att antalet intervjuade var så få.   

1.5.2 Urval   

Vi har i vår undersökning intervjuat åtta stycken yrkesverksamma maskinister. Dessa 

maskinister arbetar på flera olika fartygstyper som RoRo-fartyg, färja samt supplyfartyg inom 

offshorenäringen. Bland de intervjuade finns sex stycken andremaskinister samt en 

förstemaskinist. 

1.5.3 Resultat 

Samtliga de intervjuade har erfarenhet av arbete med dessa system ombord på fartyg. 

Kunskapen inom området varierar en del men de allra flesta känner sig inte riktigt hemma på 

området och känner att de skulle behöva fördjupa sina kunskaper i ämnet. 

 

De kunskaper som finns bland respondenterna har de fått genom att själva studera manualer 

och system, samt blivit instruerade av folk ombord. Ingen i undersökningen har fått någon 

utbildning i ämnet, varken från tillverkare eller på sjöbefälsskolan. Dessa system har låg 

prioritet ombord vilket förklarar den låga kunskapsnivån. Detta framkommer tydligt i 

intervjuerna.  

 

Det framkommer i undersökningen att det finns ett behov av fortbildning av något slag. 

Detta tycker intervjuobjekten skulle ske på en kurs på sjöbefälsskolan, samt att man som 

maskinist vid varvsbesök följer tillverkarens tekniker i dennes arbete.   

1.5.4 Slutsats 

Den slutsats vi har dragit av undersökningen är att vår hypotes stämde i många avseenden. 

Det har framkommit att kunskaperna inom dessa system är bristfällig bland yrkesverksamma 

maskinister i handelsflottan. Detta är samma intryck som vi fått när vi gjort våra 

praktikperioder ombord, och som lett fram till detta arbete.  
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1.6 Disposition 

Arbetet består av två huvuddelar, där den första delen avhandlar korrosion i allmänhet och 

den andra beskriver hur det katodiska korrosionsskyddet fungerar. I den första delen tas det 

upp hur olika typer av korrosion uppstår, exempelvis spaltkorrosion och vattenlinjekorrosion. 

Även vilka kostnader som härrör från korrosionen tas upp i denna del.  

 

I den andra delen förklaras först hur ett katodiskt korrosionsskydd fungerar i teorin. Denna del 

är mer specifik och avgränsas till största del hur systemet fungerar ombord på fartyg. Hur 

systemet är konstruerat och vilka huvudkomponenter som ingår i systemet avhandlas också i 

denna del. Avslutningsvis diskuteras metoderna för att skydda sitt skrov mot korrosion samt 

vilka följder ett dåligt skydd innebär. 

   

2. Metod 

2.1 Kvalitativ/kvantitativ ansats 

Med utgångspunkten i en litteraturstudie har vi valt att arbeta med en kvalitativ ansats. Skälet 

till detta är att förståelsen är målet med denna undersökning. Mätbarhet och statistik har haft 

en underordnad roll i vår studie. Svaret på vår frågeställning ” Hur fungerar katodiskt 

korrosionsskydd ombord på fartyg?” är knappast mätbar utan kräver en kvalitativ ansats. 

Nedan följer två referat som förtydligar skillnaden mellan de två ansatserna. 

  

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man studerar ska göras mätbart 

och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. ( Andersen 1994, s 70. ).   

 

Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av ta reda på hur 

människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys. ( Bell, J. 1999, s 

13.). 

 

2.2 Litteraturstudier 

För att lyckas svara på denna frågeställning har vi använt oss av litteraturstudier. På temat 

korrosion finns det gott om trovärdiga källor vilket gör litteraturstudier till den metod som 

passar bäst. Metoden anser vi mest lämplig då området även är relativt omfattande. För att 

kunna bedriva litteraturstudier krävdes en omfattande fakta insamling.  

 

En litteraturstudie innebär att man gör ett avgränsat urval som ska vara representativt för det 

område man arbetar med. Uppgiften består i att välja, strukturera och sammanfatta. 

Författarens egen frågeställning bestämmer vad som ska återges av litteraturen, inte så man 

förvränger det faktiska innehållet, men så att man tydliggör de förhållanden man tagit som sin 

uppgift att belysa. ( Hartman 2003, s 50.)   

 

2.3 Datainsamling 

Vi har under datainsamlingen sökt litteratur i bibliotekets katalog och internet. En del av 

datainsamlingen skiljer sig vilket är det den del som vi insamlat från besöket på M/S Silja 

Galaxy. Det besöket omfattade både insamling av material, samt mer praktiska bitar där vi 

bland annat studerat installationen av utrustningen. På Internet har vi använt oss av sökmotorn 
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google samt google scholar. För att redovisa omfattningen av material som finns på detta 

område har vi lagt in tabellen nedan som visar på antal sökträffar. 

 

 

 

 Antal träffar    

Sökord 

Bibliotekets 

katalog  Sökmotorn google Google scholar 

Korrosion 17 61600 59700 

Katodiskt korrosionsskydd 0 761 25 

Korrosion påtryckt ström 0 100 0 

Elektrokemisk korrosion 0 1530 249 

Galvanisk korrosion 0 13400 94 

Corrosion 18 21900000 1000000 

Cathodic protection 1 514000 42300 

Impressed Current 

Corrosion 0 97200 16100 

ICCP 0 287000 7200 

Electrochemical corrosion 1 253000 195000 

Galvanic corrosion 0 152000 27700 

 Tabell 1. Resultat av databas och internetsökningar. 

2.4 Källgranskning 

Att beakta vid studierna är att källorna har olika trovärdighet. Dock är vi mest intresserade av 

metoderna för katodiskt korrosionsskydd och inte av deras effektivitet. Detta gör källkritiken 

något lättare. I källgranskningen ingår att titta på källornas validitet och reliabilitet.  

2.4.1 Validitet 

Med validitet menas att forskningsmaterialet ska vara relevant för problemställningen, både 

när det gäller avgränsning och djup. Det ska också finnas en samklang mellan material och 

problem. (Hartman 2003, s 44.) 

 

Källorna i studien har haft en varierande validitet särskilt med tanke på djupet i dessa. Det har 

funnits en tendens att materialet har varit antingen generellt eller djuplodande. Detta har 

skapat vissa svårigheter i att sålla i materialet med tanke på vad som är relevant för vår 

frågeställning.  

 

När det gäller avgränsningarna hos materialet har detta skapat mindre problem. Källornas 

avgränsningar har legat väl i linje med tanke på de frågor som vi velat ha svar på.  

 

2.4.2 Reliabilitet  

Med källornas reliabilitet menas deras pålitlighet. I vilken omfattning kan man lita på 

materialet. Frågeställningar som underlättar vid bedömningen av reliabiliteten är: Är 

materialet äkta? Hur pass tillförlitligt är materialet?  Vi har valt att även bedöma källorna med 

hänsyn till oberoende kriteriet och tendenskriteriet. Detta med tanke på att de företag som 

tillverkar utrustning för katodiskt korrosionsskydd kan vilja påverka det som skrivs på 

området.   

 



5 

Oberoendekriteriet innebär att en källas värde bedöms utifrån hur pass påverkad källan är av 

andra informationsgivare. (Hartman 2003, s 45.) 

 

Tendenskriteriet innebär att en källas värde prövas utifrån om den har ett eget intresse av att 

framställa saken i en viss dager. (Hartman 2003, s 45.) 

  

2.5 Urvalskriterier 

För att värdera källorna har vi tittat på dess vetenskaplighet och omfattning. Detta har vi 

också använt oss av för att avgränsa litteraturen. Vetenskapliga studier och rapporter har fått 

en högre status i vårt urval. I litteraturgranskningen redovisas de källor som har haft störst 

betydelse i studien. Dessa källor har haft högst validitet och reliabilitet bland det insamlade 

materialet.   

 

2.6 Litteraturgranskning 

I den här delen tar vi upp de källor som har haft störst betydelse för arbetet. Syftet med 

granskningen är att läsaren ska få en bättre bild av de källor som använts i studien. Källornas 

validitet och reliabilitet granskas även närmare. 

2.6.1 Chandler, K A. (1985). Marine and offshore corrosion.   

Boken är skriven för ingenjörer och konstruktörer som inte är experter inom 

korrosionsområdet. Författaren har en lång karriär inom forskningsområdet och arbetade vid 

bokens utgivning som konsult. Innehållet mer av generell och praktisk karaktär än 

specialiserad. Boken omfattar 400 sidor så omfånget är stort. Vi har till största del använt oss 

av två kapitel i vår studie. Dessa är kapitel 2 som omfattar korrosionens principer och kapitel 

16 som tar upp katodiskt korrosionsskydd. I dessa kapitel är validiteten, det vill säga 

relevansen stor till vår frågeställning. Det som talar emot bokens validitet är åldern på faktan. 

Tillförlitligheten kan anses som stor med tanke på författarens bakrund. 

 

2.6.2 Trethewey, K R. & Chamberlain, J. (1995). Corrosion for science and 

engineering 2nd edition.  

Boken är skriven för att kunna användas som kursmaterial inom ingenjörsutbilningar, 

metallurgy, materiallära och kemi. Båda författarna har varit lärare inom korrosionsområdet 

och Kenneth Tretheway var vid bokens utgivning huvudlärare i materialära vid universitetet i 

Southamton. Det kapitel vi huvudsakligen använt oss av är kapitel 16 som handlar om 

katodiskt och anodiskt skydd. Boken är inte skriven enbart för det marina området vilket gör 

att validiteten minskar. Reliabiliteten är stor då boken även används vid utbildning inom det 

högre området. 

2.6.3 Joshua T. Johnsson. (2000). Ships. Appendix 0 

Skriften kommer från hemsidan corrosioncost.com som är skapad genom ett samarbete 

mellan ett flertal aktörer bla ”The National Association of Corrosion Engineers”, “United 

States Department of Transportation Federal Highway Administration” och Den Norske 

Veritas. Hemsidan tar upp korrosionens kostnader inom flera olika områden bla sjöfart. 

Författaren har skrivit ett stort antal skrifter i ämnet och för CC Technologies som nu ingår i 

DNV koncernen. Dokumentet har använts i kapitlet korrosionens kostnader och har i den 

delen en hög validitet. Reliabiliteten i skriften kan diskuteras med tanke på risken för 
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påverkan från de olika aktörerna. Men den största finansiären är ”United States Department of 

Transportation Federal Highway Administration ” vilket ökar tillförlitligheten. 

2.6.4 Jernkontoret. (2001). Stålet och miljön.  

Informationsbladet kommer från den svenska stålindustrins branchorganisation. Detta skulle 

kunna skada reliabiliteten. Information i skriften är grundläggande fakta så risken för att det 

organisationen skulle påverka denna fakta är låg. Materialet är relevant i vår studie i de delar 

där vi avhandlar allmän korrosion.   

  

2.6.5 Osvoll, H. & Magne Wigen, S. (2006). Methods for Cathodic Protection of 

FPSO´s. Where do we go? 

Denna rapport är skriven som underlag för en konferens anordnad av NACE (The National 

Association of Corrosion Engineers). I texten diskuteras vilka metoder för katodiskt skydd 

som används på produktionsplattformar. Författarna jämför även katodiskt korrosionsskydd 

med offeranoder mot katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström. Rapportens författare 

jobbar båda på konsultföretaget FORCE i Norge. Men någon tendens att förvränga rapporten 

till företagets fördel kan man inte se. Texten har varit en viktig källa till kapitlet om katodiskt 

korrosionsskydd.  

2.6.6 KIMAB. (2009). Faktablad katodiskt korrosionsskydd 

Faktabladet beskriver med enkla ordalag hur katodiskt korrosionsskydd fungerar. Bladet är 

skrivet av KIMAB som är ett institut inom korrosions- och metallforskning. Institutet forskar 

på uppdrag av ett stort antal företag. Källan känns mycket trovärdig och kopplingen till vår 

studie är självklar. 

3. Allmänt om korrosion 
 

Så gott som alla material vi använder oss av strävar efter att brytas ner och återgå till stabilare 

föreningar av de grundämnen de är uppbyggda av. En del av denna process är att material 

korroderar. När denna nerbrytning drabbar metall kallas det att metallen rostar eller ärgar. 

Detta är ett enormt och mycket kostnadskrävande problem som människan har kämpat emot 

lika länge som hon använt metall. Korrosion kostar varje år enorma summor pengar, både i 

förebyggande arbete samt de skador som själva nedbrytningen av metallen orsakar. Det är inte 

bara ekonomiska kostnader som kommer i korrosionens spår. Även ett stort antal olyckor där 

människor skadas och omkommer sker varje år på grund av korrosion.  
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3.1 Galvaniska spänningskedjan 

För att kunna förstå de kemiska processer som sker vid korrosion så behöver man ha 

kunskaper i den galvaniska spänningskedjan. Denna kedja har tagits fram genom att försök 

har gjorts på ett antal olika metaller. Dessa försök utförs med hjälp av en referenselektrod i 

ren platina som förbinds med en elektrod tillverkad av metallen som ska testas via ett saltbad. 

Potentialskillnaden mellan dem ger metallen sin plats i den galvaniska spänningskedjan. 

I denna kedja beskrivs metallers förmåga att oxidera eller metallens ”ädelhet” som det även 

kallas. Ju högre upp en metall är i kedjan desto ädlare är den och således mer beständig mot 

korrosion. När två metaller hamnar bredvid varandra fysiskt så kommer de att sträva efter att 

jämna ut den galvaniska spänningsdifferens som finns emellan dem. Den metall som befinner 

sig längst ner i spänningskedjan kommer att vandra mot den som har ett högre värde och den 

mindre ädla metallen kommer att brytas ned. 

 

 

 

 

 

Galvaniska spänningskedjan 

Metall Elektrodpotential  (V) 

Guld +0,42 

Silver +0,19 

Koppar +0,02 

Rostfritt stål -0,29 

Kolstål -0,46 

Aluminium -0,51 

Förzinkat stål -0,81 

Zink -0,86 

Magnesium -1,36 

 

Tabell 2 Galvaniska korrosionskedjan för några vanliga metaller 

(Teokonsult. (2008). Galvanisk korrosion för metaller utomhus ) 



8 

 

3.2 Vad är korrosion? 

Korrosion är ett sönderfall av material när materialet försöker återgå till sin ursprungliga 

sammansättning. Detta uppstår på så gott som alla ämnen som vi känner till och kan yttra sig 

på ett otaligt olika sätt. När det uppträder på stål och plåt kallas det rost, koppar ärgar och på 

zink kallas korrosionsprodukten för vitblemma. I en del fall så blir det ingen produkt utan 

korrosionen sker utan att lämna synliga spår. Oavsett hur och var korrosionen yttrar sig så är 

det alltid tre kriterier som måste uppfyllas. Det måste finnas en anodyta, en katodyta och en 

elektrolyt. Elektrolyten är ofta vatten eller luft. På alla metallytor bildas ett skyddande 

oxidskikt. Är detta skikt svagt kommer plåten att korrodera mycket snabbt. Det finns många 

olika faktorer som påverkar korrosionens hastighet och utbredning. Det måste vara över 60 % 

i luftfuktighet och plusgrader. Korrosionhastigheten fördubblas var tionde grad upp till 

temperaturer runt 80 grader Celsius för att sedan avta. När vattnet närmar sig kokpunkten 

kommer syret kokas bort och korrosionen avtar. Desto mer salt och svavel det finns i 

elektrolyten desto snabbare kommer korrosionen breda ut sig. En annan viktig faktor är 

areaförhållandet mellan anod och katod. Är katoden större än anoden kommer förloppet gå 

betydligt snabbare än om förhållandet är tvärt om. 

 

  
Figur 1. Korrosionstriangeln. (Axelsson, E 2009) 

 

3.2.1 Allmän korrosion 

Allmän korrosion är när en hel yta av metall korroderar till följd av att det finns anodytor och 

katodytor utspritt jämnt över ytan. Syret och fukten i luften fungerar som elektrolyt. Detta är 

den vanligast förekommande formen av korrosion och är den sort av korrosion som folk 

förknippar med rost på bilar eller andra metallytor. Typiskt för allmän korrosion är att hela 

ytan som är angripen bryts ned ungefär lika över hela ytan, metallen blir till slut så försvagad 

att den ramlar sönder helt och hållet.  
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3.2.2 Spaltkorrosion 

Spaltkorrosion uppträder när en vätska blir stående i en spalt eller i ett litet utrymme, denna 

vätska kommer ändra sin sammansättning genom ökad salthalt och lägre halt av syre. Detta 

medför att vätskan utanför som har kvar sin ursprungliga sammansättning kommer att börja 

verka som en katod. Detta gör att en elektrokemisk cell skapas och vätskan inne i spalten blir 

aggressiv och väggarna inne i spalten bryts ned. 

3.2.3 Avlagringskorrosion 

Avlagringskorrosion är en form av korrosion som ofta uppträder i tankar där slam och andra 

orenheter ligger kvar och bildar ett täckande skikt. Under detta skikt bildas en miljö som är 

mer syrefattig än vattnet runt omkring. Detta syrefattiga område blir anoden, och metallen 

börjar korrodera. 

3.2.4 Gropfrätning(Pittings) 

Gropfrätning är en korrosionsprocess som liknar den som uppträder vid spaltkorrosion. Det är 

en liten frätning på materialet som uppkommer i vattensystem, ofta utan att förutsättningarna 

för korrosion egentligen finns. Pittings är därför en mycket lömsk form av korrosion. 

Den uppkommer som små punkter under rostrester eller andra orenheter som bildar ett lock.  

Under detta lock skapas en galvanisk cell och korrosionen börjar. Utåt ser det bara ut som en 

liten prick men kan under ytan vara båda många gånger djupare och större i diameter än den 

lilla prick man ser. Detta samt att pittings oftast uppträder på insidan i vattenrör så upptäcks 

ofta inte skadan förrän röret brister. Om pittings uppkommer och får utvecklas fritt så kan ett 

vattenrörs livstid minskas femfaldigt. 

 
 

Figur 2. Hur pittings utvecklas från orenheter på ytan till genomkorroderat rör.(Ringborg, M. 

2009). 
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3.2.5 Galvanisk korrosion 

Galvanisk korrosion eller bimetallisk korrosion innebär att en metall korroderar som resultat 

av en kemisk reaktion med en annan metall och omgivningen. Anoden är den yta som ger 

ifrån sig material, katoden blir mottagare av materialet och denna jonvandring sker genom 

elektrolyten som mycket ofta är saltvatten. Elektrolyten kan även vara en tunn hinna fukt eller 

en bit salt som uppstår när havsvatten torkar på ett metalldäck. Själva korrosionsprocessen 

delas upp i två så kallade halvceller, dessa benämns oxidation  och reduktion där oxidationen 

sker på anodytan och reduktionen sker på katodytan. Oxidationen är en långsam reaktion med 

syre där elektroner skickas iväg från materialet och reduktionen är motsatsen där materialet 

tar åt sig elektroner. Desto större skillnad det är i metallernas galvaniska potential desto 

fortare kommer jonvandringen att bli och blandas metaller med stor skillnad kan korrosionen 

ske extremt snabbt. Dessa problem är vanligast i rörsystem där användandet av flera material 

inte är ovanligt. Konduktiviteten på elektrolyten spelar också stor roll för hur snabbt 

korrosionen kommer att ske. Desto högre konduktivitet ger snabbare korrosion, det kan 

nämnas i sammanhanget att havsvatten har ungefär 50 gånger högre konduktivitet än vanligt 

kranvatten i land. Detta gör att materialval blir extra viktigt i t ex sjövattenkistor och rör där 

sjövatten färdas och man ska tills att två metaller aldrig har elektrisk kontakt. Om detta inte 

går att undvika ska det byggas så att strömningsriktningen är så att vattnet passerar den oädla 

metallen först och inte tvärt om. 

 

 
 

Figur 3. Galvanisk korrosion i ett vattenrör. (Axelsson, E. 2009). 

3.2.6 Vattenlinjekorrosion 

Vattenlinjekorrosion uppkommer som namnet antyder strax under vattenlinjen på ett fartyg. 

Den uppkommer på grund av att det bildas en så kallad luftningscell där det syrerika vattnet 

närmast ytan blir katod och det syrefattiga vattnet en bit ner blir anod och här uppstår 

korrosionsangreppet.  

3.2.7 Erosionskorrosion 

Erosionskorrosion eller turbulenskorrosion som det också kallas är en korrosionsform som 

förekommer i rörsystem. Den uppkommer i rör där mediet färdas med hög hastighet eller 

innehåller fasta partiklar eller gasblåsor. Partiklarna slipar bort oxidskiktet och korrosionen 

kan få fäste. Skadorna som blir påminner om skadorna som kavitation skapar. 

Skadorna blir som värst där strömningen blir turbulent, sådana platser kan vara vid böjar eller 

skarvar. Då korrosionen väl har börjat i ett rörsystem så kommer utbredningen öka med allt 

snabbare takt på grund av att det bortslipade godset kommer att slipa bort nytt och så vidare. 
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4. Korrosion ombord 

 
Den marina miljön är en av de sämsta tänkbara att använda metallkonstruktioner i, men för att 

kunna uppnå den hållfasthet som krävs är det nödvändigt att använda stål och andra metaller i 

stor utsträckning. Med detta följer en stor utmaning, att minimera korrosionens verkningar. 

Så gott som alla delar av ett fartyg är utsatt för korrosion i olika utsträckning, men de ytor 

som exponeras för saltvatten tar allra mest stryk. Om inte korrosionsangreppen upptäcks och 

stoppas i tid kommer metallen bli försvagad och till slut gå sönder till följd av utmattning. 

Arbetet med att förhindra korrosion bedrivs på många olika sätt. Tekniska lösningar som 

pålagd spänning på skrovet samt i sjökistorna kompletterat med offeranoder är ett bra sätt att 

minska korrosionen under vattenlinjen. Ute på däck spolas saltavlagringar och havsvatten bort 

för att förhindra rostangrepp, när dessa dock har uppkommit knackas rostprodukterna bort och 

ny färg målas på. Att hålla rent och välmålat är det viktigaste för att minska rostangreppen på 

ett fartyg. Blottat omålat stål korroderar mycket snabbt i den miljön och kommer resultera i 

allvarliga rostangrepp. Även i tankar är det en mycket gynnsam miljö för korrosion, i en 

ballasttank är det aldrig riktigt torrt och hög salthalt samt temperaturändringar gör miljön 

mycket korrosivt. Om det fraktas aggressiva varor i lasttankarna kommer dessa också att 

angripas av korrosion. Det är därför viktigt att tankarna görs rent så gott som det går och när 

man ligger på varv görs de helt rena från slam och andra orenheter. 

 

5. Korrosionens kostnader 
 

Att uppskatta vad korrosionen kostar är så klart väldigt svårt och varierar mycket från land till 

land och skiljer givetvis markant mellan olika branscher. Siffror som ofta nämns är att mellan 

tre och sex procent av BNP är kostnader som kan relateras till korrosion. 

Det ska dock nämnas att i dessa siffror är det också inräknat den korrosion som angriper 

betong och andra ickemetalliska material, den stora delen av kostnaderna är dock korrosion på 

metaller. Detta är enorma siffror som är svåra att greppa men enligt en undersökning av 

VTI(väg- och transportforskningsinstitutet) i Linköping så kostar korrosion till följd av 

vägsalt sex miljarder årligen i Sverige. Det blir en merkostnad på 2,6 kronor per mil om man 

kör på en saltad väg. Om man tittar på korrosionens kostnader på sjöfarten så är den av 

naturliga förklaringar större än i resten av samhället. Man delar in korrosionens kostnader på 

sjöfarten i två huvudgrupper nämligen merkostnader vid nybyggen samt vad service, 

underhåll och liggetider i korrosionens spår kostar. 

5.1 Nybyggnadskostnader 

Vid nybyggnation av fartyg så står kostnaderna för korrosionsskydd mellan 10 och 30 procent 

av hela båtens kostnad beroende på fartygstyp. Den fartygstyp där korrosionen kostar mest av 

nybyggnadspriset är kemikalietankers, deras lasttankar måste kunna stå emot mycket 

korrosiva ämnen. Den allra största delen av kostnaden är för målarfärg till däck och skrov 

samt epoxi eller liknande ytskydd för tankarna. Den stora kostnaden är dock inte själva färgen 

utan förberedelserna som måste göras på metallen för att få färgen att fästa på ett bra sätt. 

Detta är en stor engångskostnad men det kommer att löna sig mot att byta plåtar med kortare 

intervall och därmed få mycket stillaliggande och missade inkomster. De bästa 

ytbeläggningarna på marknaden målas på när fartygets byggs och håller sedan fartygets 

livslängd ut. Detta ökar tillgängligheten på fartyget ytterligare. En annan kostnad vid 

nybyggen är installation av galvaniskt katodskydd samt montering av offeranoder.  
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5.2 Kostnader för service, underhåll och liggetider 

Till denna grupp räknas allt underhåll och service som behövs på grund av korrosion, samt de 

pengar man missar i intäkt på grund av att man ligger still för att utföra dessa. De flesta 

jobben görs under gång så som knackning och målning men större jobb som byte av plåtar 

och inspektion samt målning av tankar kräver varvsbesök. Även här ligger kemikalietankers i 

topp i kostnader tillsammans med oljetankers och kryssningsfartyg räknat till 

servicekostnader. Räknar man även in missade inkomster så är kryssningsfartygen de stora 

förlorarna.                                                                         

 

Siffrorna i tabellen är ett snitt oberoende av storlek på fartyg och omräknat med en dollarkurs 

på 8,90 kr(26 februari 2009). 

Typa av fartyg 

 

% av nybyggnadspris 

som läggs på 

korrosionsskydd 

Reparation/underhåll 

Per fartyg och år 

Miljoner skr 

Missad inkomst 

Per fartyg och år 

Miljoner skr 

Oljetankers 13 1.8 1.3 

Kemikalietankers 30 2.7 1.3 

Bulkfartyg 10 0.45 0.5 

Kryssningsfartyg 13 1.8 8.9 

Färjor 10 0.45 0.5 

RO/RO 10 0.45 0.65 

Tabell 3 Korrosionens kostnader inom sjöfarten. (Joshua T. Johnsson. (2000). Ships. 

Appendix 0 sidan 5). 

 

6. Katodiskt korrosionsskydd 
 

I det här avsnittet avhandlas funktionen samt konstruktionen av metoden att med påtryckt 

ström skydda fartygsskrovet mot korrosion. Frågor som kommer att besvaras är hur metoden 

fungerar och hur man konstruerat skyddet ombord på fartyg.  

 

Metallerna som på ett fartyg ligger under vattenlinjen är påverkade av elektrolytisk/galvanisk 

korrosion. För att korrosion ska uppstå krävs som tidigare sagts en anod, en katod och en 

elektrolyt. Detta uppstår när elektrisk ström som flyter från en metall till en annan genom en 

elektrolyt. I det här fallet är det sjövatten som omgärdar skrovet som är elektrolyt och 

metallerna är de olika delarna i fartygsskrovet.   

6.1 Anoder och katoder 

De elektrokemiska egenskaperna hos metallerna och dess placering i den galvaniska serien 

avgör åt vilket håll strömmen flyter. Strömmen vill flyta genom elektrolyten från anod till 

katod. Flödet som uppstår från anoden leder till förluster av metall på denna. Metallen som 

mottar strömmen kommer att bestå utan korrosion. De anodiska och katodiska områdena 

förekommer i fartygets skrov beroende av flera skäl. Såsom kontakt mellan metaller med 

olika potential, fysiska skillnader i de olika sammansättningar som metallerna i skrovet har 

och kvalitetsskillnader på ytbehandlingen av skrovet. Det kan även bildas spontana anoder 

och katoder på en annars enhetlig metallyta. För att undvika korrosion eftersträvar man att 

eliminera de anodiska ytor som kan uppstå på skrovet.  
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6.2 Metoden 

Metoden med katodiskt korrosionsskydd bygger på att en svag likström matas genom vattnet 

till metallytan som ska skyddas. Detta kan skapas antingen genom att använda offeranoder 

eller genom att trycka på en ström kring metallkroppen som ska skyddas. Den kan användas 

på konstruktioner av metall belägna i vatten, jord och betong. Härefter kommer endast 

skyddet i vatten avhandlas. Där vanliga konstruktioner är exempelvis broar, fartyg och 

offshoreanläggningar. Syftet med metoden är att motverka de elektrokemiska reaktioner som 

skapar korrosion. Strömmen som matas genom vattnet är en likström som ger ytan på 

metallen en negativ potential. Genom att ytan blivit elektriskt negativ motverkar det de 

elektrokemiska reaktionerna som annars hade förekommit. 

 

Det finns två sätt att skapa denna skyddsström, det ena är med hjälp av offeranoder och det 

andra är med påtryckt ström. Offeranoder är tackor med metall som fäst på metallstrukturen 

som ska skyddas. En påtryckt ström i sin tur genereras av en likriktare som matar ut en ström 

via en anod på konstruktionen.  

6.3 Offeranoder 

Med offeranoder sker strömalstringen på galvanisk väg. Den galvaniska strömmen fås genom 

att anoderna är en oädlare metall än metallen som ska skyddas. Detta skapar en galvanisk 

spänning. Spänningen mellan de olika metallerna skapar i sin tur en ström mellan anoderna 

och metallen. Anoderna tillverkas av olika material beroende på användningsområde men de 

vanligaste är Zink, aluminium och magnesium. Även legeringar av dessa metaller används. 

Den galvaniska spänningen mellan metallerna är relativt låg. Detta gör att det katodiska 

skyddet är till stor del beroende av vattnets ledningsförmåga. Offeranoderna kommer med 

tiden att förbrukas på grund av strömavgivningen samt egen korrosion. Detta gör att man med 

regelbundna intervaller behöver byta ut dessa för att vidmakthålla ett gott korrosionsskydd.  

 

 
Figur 3 Katodiskt skydd med offeranod och anod med påtryckt ström.       
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6.4 Anoder med extern spänningskälla   

Vid ett katodiskt skydd med påtryckt ström skapas strömmen av en extern strömkälla. 

Strömkällan matar ut en likspänning där skyddsobjektet matas från minuspolen och anoden 

från pluspolen. Spänningen som matas från anoden är normalt under 10 volt men kan uppgå 

till 50 volt. För att anoden ska klara korrosionspåfrestningarna tillverkas dessa av särskilt 

korrosionsresistenta material. Anoden kan exempelvis bestå av titan belagd med en ädelmetall 

t ex platina. Med ett katodiskt skydd med påtryckt ström kan spänningen regleras så att 

skyddet inte påverkas av vattnets ledningsförmåga.  

6.5 Konstruktion 

Ett system med påtryckt spänning består av flera komponenter som tillsammans skapar ett 

korrosionsskydd. Oberoende av fabrikat är sammansättningen av komponenter i princip den 

samma. Här nedan presenteras ett typiskt system med dess komponenter. 

 

 Likriktare   

 Reglerenhet normalt inbyggt i likriktarna 

 Referensceller minst en per likriktare 

 Strömmatade anoder 

 Genomföringar för anoder och referensceller 

 Kablar från likriktarna och reglerenheten till anoderna och referenscellerna 

 Avskärmning kring anoderna detta med ett ytskikt som åtskiljer anoden från skrovet 

 

 

Figur 4. Komponeternas placering. (Cathelco. 2009). Använd med tillstånd av ägaren. 
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6.5.1 Likriktaren/Reglerenheten 

Likriktaren har till uppgift att försörja anoderna med likström. Utspänningen från likriktaren 

bestäms av referenscellernas värde som jämförs med det bör värde som är inställt i 

reglerenheten. Utsignalen skickas till likriktaren som ändrar sin utspänning för att upprätthålla 

den förinställda potentialen.  

 

 

 

I reglerdelen finns ett program som bestämmer vilken ström enheten ska avge beroende på 

potentialskillnaden mellan skrov och referenselektrod. För att styra utspänningen används ofta 

tyristorstyrda likriktare. Utspänningen kommer att öka när det finns ett behov av ökad ström. 

För att kunna öka strömmen krävs en högre spänning. Utspänningen påverkas även av 

resistansen i det sjövatten som strömmen mellan anod och skrov passerar. Resistansen på 

sjövattnet varierar beroende på salthalt och temperatur. Normala resistansvärden på sjövatten 

är mellan 25 och 50 ohm/cm men i sötvatten kan resistansvärdet gå upp till 1000ohm/cm. 

Utspänningen kommer därför att öka i kallt sjövatten och nå max utspänning i sötvatten. 

Andra faktorer som påverkar utspänningen är fart genom vattnet, turbulens och syrehalten i 

vattnet. Enheten är normalt placerad i närheten av anoden och referenselektroden ombord på 

fartyget. På kontrollboxen finns i de flesta förekommande fall en display som kan visa värden 

på olika drift parametrar. Dessa kan exempelvis vara: 

 

 Totala utströmmen till samtliga anoder 

 Referenspotential från referenscellerna 

 Utspänning 

 Propelleraxelns potential 

 Skåpstemperatur 

 Alarm vid felfunktion 
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Värdena från kontrollenheten ska loggas dagligen för att med hjälp av tillverkaren kunna 

utvärdera tillståndet på systemet. Det finns på vissa enheter en möjlighet att ansluta systemet 

till pc för att förenkla avläsningen. Med värdet på utströmmen kan man utläsa vilken utström 

som krävs för att upprätthålla ett skydd och därför också ett mått på hur mycket blottlagt stål 

som förekommer på skrovet. Strömmen kommer att öka när ytskiktet på skrovet minskar. Så 

skillnaden på utströmmen kan skilja avsevärt mellan ett nymålat skrov och ett med skadat 

ytskikt.  

 

Om utströmmen skulle vara för högre ställd än rekommenderat kommer det inte att ge något 

extra skydd. Förutom att det är slöseri med energi så kan ytskiktet på skrovet skadas. För att 

undvika detta är utvärderingen av loggarna viktiga för att kunna optimera systemet. 

6.5.2 Referensceller 

Referenscellerna är till för att mäta potentialen i det vatten som omgärdar fartyget. Värdena 

skickas till kontrollenheten som jämför potentialen med börvärdet. Referensenselektroderna 

som de också kallas kan vara gjorda av zink, silver/silverklorid eller koppar/kopparsulfat. 

Vanligast på fartyg är elektroder gjorda av zink. Detta är på grund av att zink skapar och 

bibehåller en relativt konstant elektrisk potential i sjövatten och kan därför användas som 

referens för att mäta potentialen på närliggande skrovyta. Med referenselektroder av zink är 

potentialen mellan skrov och referenselektrod i normala fall mellan 400 och 600mV. Skrovet 

har då den högre potentialen. För att få ett bra skydd krävs att en potential på omkring 

220mV. 

 

6.5.3 Strömmatade anoder 

För att uppnå en potential på skrovet som motverkar korrosion krävs en strömkälla. Denna 

källa är de anoder som placeras ut på skrovet och som låter en ström gå genom det 

omgärdande vattnet till skrovet. Dessa anoder kan ha olika utformning och bestå av olika 

typer av korrosionsresistenta material. Formen på anoden förändrar dess egenskaper för att 

distribuera ut strömmen till skrovet. De kan vara runda, elliptiska eller vara raka. Det finns 

även raka i loopform. De raka anoderna passar på större fartyg där vikt och skrovform inte 

begränsar. De elliptiska och runda anoderna passar bättre när skrovformen är komplex och när 

man har höga krav på strömlinjeform. Då dessa går att flushmontera. Loopen kan leverera en 

hög effekt relativt till dess yta. 

 

 
                                           Figur 5. Olika typer av strömmatade anoder. (Cathelco. 2009).  

 

Materialet i anoden kan variera men den gemensamma nämnaren är att de ska kunna motstå 

korrosion samtidigt som de ska kunna leverera en hög effekt. Materialet kan vara exempelvis 

platinabelagt titan.  
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Även fast en ensam anod kan leverera en stor ström är det lämpligare att ha flera mindre 

anoder jämt fördelande över skrovet. Detta för att inte ska skrovets ytskikt vilket kan uppstå 

när potentialskillnaden blir för stor. Om det finns osäkerhet i om anoderna får en bra täckning 

av skrovet kan offeranoder användas som komplement till systemet med påtryckt ström. Man 

strävar efter att placera anoderna så jämt över fartyget som möjligt men i bulkfartyg kan det 

bli svårt. Detta för att det finns ett behov av att ha tillgång till systemet inifrån på grund av 

fartygstypens konstruktion. Elektroniken placeras då i aktern och fören på fartyget i 

anslutning till övriga maskinutrymmen. För att anoden ska fungera riktigt krävs en noggrann 

installation.  

 

En avgörande del är att galvaniskt skilja 

anoden från skrovet. Även området runt 

anoden behandlas för att motverka att 

skrovet får en överdriven påverkan av 

anoden. Detta gör även att effekten får bättre 

spridning. Detta uppnås genom att 

epoxibehandla området kring anoden. 

 

 

 

 

Figur 6. Epoxibehandling för att galvaniskt åtskilja skrov och anod. (Cathelco. 2009).     

 

 

 

För att räkna ut radien som en cylindrisk anod ger skydd till finns det en formel enligt 

BS(Brittish Standard) 7361. 

       

 

              ρ * I                 

r =      2 * π * ( E0 – E ) 

 

r = radien av det av anoden skyddade området ( m ) 

                                                                                                                                            

ρ = Resistiviteten hos den omgärdande miljön ( Ohm * m ) 

  

I = Ström ( A) 

 

E0 = Potentialen på det skyddade skrovet ( V ) 

 

E = Den mest negativa potential som ytskiktet kring anoden klara av utan att skadas ( V ) 
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6.6 Drift av anläggningen 

Vid drift av anläggningar med påtryckt ström är följande viktigt: 

6.6.1 Reglering 

Ett system med påtryckt ström kräver en reglering som kan vara manuell, halv automatisk 

eller helautomatisk. Regleringen sköts av reglerenheten. Att nivån på utströmmen är korrekt 

är viktig för att skyddet ska vara fullgott och för att undvika ett överdrivet skydd. Ett 

överdrivet skydd kan ge skador på skrovets ytbehandling.  

6.6.2 Antal och placering av referensceller  

Med endast en referencell kan skyddet för det område den övervakar stängas av i värsta fall. 

Vid fel på referencellerna krävs en inspektion av dessa. Detta för att få veta om de ger en 

korrekt signal av nivån på potentialen. Referensceller i närheten av offeranoder såsom vid 

sjökistor kommer att påverka regleringen av skyddet. 

 

6.6.3 Underhåll av anläggningen 

 Anoderna behöver bytas när de är uttjänta. Normal livstid på anoderna är omkring 15-

20år 

 Referenscellerna behöver bytas vid felfunktion. Normal livstid på anoderna är 

omkring 15-20år 
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6.7 Installation 

6.7.1 Referenselektrod 

Referencellernas placering är avgörande för systemets funktion. Vilken placering cellerna 

skall ha bestäms av datamodeller samt tillverkarnas erfarenhet. Antalet referenselektroder 

varierar på olika installationer och beror på fartygets storlek och skrovform. 

Referenselektroderna svetsas in i  kofferdammar  för att förhindra att vatten tränger in i 

fartyget om en svetsfläns skulle börja läcka.                                                                         

6.7.2 Anod 

Anoderna installeras på ett liknande sätt som referenscellerna med undantaget för den 

skyddsfilm av epoxi som ska appliceras kring anoderna. Antalet anoder och deras placering 

varierar mellan olika installationer och beror på undervattensskrovets area och utformning. 

Precis som referenselektroderna svetsas anoderna in i kofferdammar för att förhindra läckage.  

Om skrov och anod kommer i kontakt kommer man få ett överdrivet skydd närmast skydd 

närmast anoden. Detta förhindras genom att man epoxibehandlar stålytan närmast runt 

anoden.  

6.7.3 Jordning av hjärtstock 

För att rodret ska få samma skydd som det övriga skrovet krävs att hjärtstocken jordas. 

Jordningen görs genom att svetsa eller med annat förband förbinda hjärtstocken med skrovet. 

Kabeln bör vara av en grov area för att ha så låg resistans som möjligt.  

6.7.4 Jordning av propelleraxel 

En riktig jordning av propelleraxel är viktig för att även den ska få ett skydd av systemet. För 

att lösa jordningen av den roterande axeln installeras rullar som ligger i kontakt med axeln.  

Dessa rullar är anslutna till skrovet via en grov kabel för att fullgod jordning skall uppnås. 

 

 

 
                Figur 7. Jordanslutning på propelleraxel(Axelsson E 2008)  
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7. Diskussion 
 

  

Korrosion kostar stora mängder pengar varje år men mycket kan göras för att begränsa 

skadorna. Ett sätt är att ha ett katodiskt skydd antingen med offeranoder eller med påtryckt 

ström. Offeranoderna är en enkel form av katodiskt skydd. Ser man till att de byts ut när de är 

uttjänta och har en korrekt placering får man ett fullgott skydd. Kostnaderna kan dock vara 

högre i inköpsfasen i jämförelse med ett system med påtryckt ström. Det finns en hel del 

svaga punkter med ett system med påtryckt ström. Vid fel på referenselektroderna kan 

skyddet försämras. Utbredningen av skyddsströmmen är problematisk då potentialen närmast 

anoden kan vara skadlig för ytskiktet i dess närhet samtidigt som skyddet kan vara 

undermåligt mellan anoderna. Fördelen är att man har en indikering av skrovets tillstånd med 

hjälp av vilken ström som krävs för att upprätthålla en potential som ger skydd. Detta ger en 

indikation på hur stor del av ytskiktet som har försämrats. Är skrovet i gott skick kan 

skyddsströmmarna hållas små vilket också sänker driftskostnaderna. För att kunna optimera 

dessa system är data modeller ett viktigt verktyg och dessa kan förhoppningsvis förbättras för 

att göra skyddet bättre. 

Som tidigare har nämnts så uppkom idén till detta arbete genom att vi har fått uppfattningen 

om att kunskapen om det katodiska korrosionsskyddet är bristfällig. Detta och andra 

anledningar har gjort att dessa system har hamnat i skymundan av andra större och i många 

fall ekonomiskt mindre viktiga system ombord. Denna uppfattning har vi genom vår 

undersökning fått bekräftad. Under tiden vi har gjort arbetet och framför allt genom 

intervjuerna har vi förstått att behovet av undervisning i ämnet är både nödvändigt och 

efterfrågat ute bland maskinister. Då vi själva snart kommer vara maskinister inom 

handelsflottan hoppas och tror vi att de kunskaper vi har förvärvat oss kommer att vara nyttiga 

för oss och våra framtida kollegor.  

Ett väl intrimmat ICCP system kompletterat med offeranoder innebär ett mycket gott skydd 

mot korrosion på undervattensskrovet. Detta leder till högre hastighet genom vattnet och/eller 

minskad bunkerförbrukning. Även längre tid mellan torrdockningar och därmed större 

tillgänglighet följer i spåren av ett välskött korrosionsskydd. Bunkerförbrukning, hastighet 

och tillgänglighet är tre viktiga hörnstenar för att få god förtjänst på ett fartyg. Just de stora 

ekonomiska aspekterna gör att dessa system borde uppmärksammas mera och utbildning 

skulle vara på sin plats för att undvika ett felaktigt handhavande. Vid ett felaktigt 

handhavande får man istället motsatt verkan vad gäller korrosionsskydd. Om en för stor ström 

läggs på skrovet kommer färgen att ta skada och korrosionstakten kommer att öka istället för 

att minska som tanken är.   
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Bilaga 1 
Intervjuundersökning om Katodiskt korrosionsskydd med pålagd spänning (ICCP) 

  

  

  

Undervattensskrovet på ett fartyg utsätts ständigt för galvanisk korrosion. Detta innebär att en 

ström flyter mellan två olika metallytor och vill utjämna potentialskillnaden mellan dessa. 

Den yta med lägst potential kommer att bli anod och kommer avge metall till katoden som är 

den yta med högre potential. Denna vandring kommer ske genom elektrolyten som är vattnet 

som strömmar längs skrovet. 

Genom att mata en svag likström genom vattnet till metallen kommer metallen att få en 

negativ potential och de elektrokemiska processer som annars förekommit motverkas. 

Detta kallas katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström. 

Anledningen till denna undersökning är att vi håller på med ett examensarbete i ämnet. 

  

Iden till arbetet har kommit upp då vi under tidigare praktikperioder ombord på fartyg har fått 

uppfattningen av att kunskaperna om dessa system är ganska måttliga och att systemen ibland 

”glöms bort” ombord på fartygen. Dessa system är om de används på rätt sätt ett mycket bra 

sätt att förhindra korrosion på undervattensskrovet. Detta leder till minskat motstånd och 

därmed minskad bunkerförbrukning och längre tid mellan varvsbesök. 

Används de däremot på ett felaktigt sätt och man lägger på för hög spänning kommer 

bottenfärgen skadas och korrosionshastigheten kommer istället att öka.  

1. Har ni arbetat/arbetar ni på ett fartyg med att system av detta slag? 

2. Om ja, tycker ni att ni har vart/är väl införstådd i systemets uppbyggnad och funktion? 

3. Om ja, hur har ni samlat på dig kunskaperna? Har ni varit på kurs? Ingick det i 

inskolningen? Har ni sökt kunskapen själv i manualer och liknande?  

4. Om nej på fråga 2, vad tycker ni har hindrat dig från att få kunskaperna om systemet? 

5. Om nej på fråga 2, skulle ni vilja fördjupa dina kunskaper om systemet och i sådana fall. 

Vilket sätt tror ni skulle vara lämpligast? 
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6. Eventuella övriga synpunkter i ämnet  

  

Vår undersökning får mer trovärdighet om vi får publicera er befattning, vilket rederi ni 

jobbar för samt på vilken typ av fartyg.  

  

Vi är glada om ni skriver detta i slutet av svaret . Vill ni dock utelämna någon, några eller alla 

dessa uppgifter kommer vi ändå använda era uppgifter i undersökningen. 

  

Tack på förhand 

 

Erik Axelsson  

Mårten Ringborg  

  

I4  

Sjöbefälsskolan i Kalmar 

 


