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Sammanfattning
Strömmar ut från metall till elektrolyt orsakar korrosion som försvagar
metallen vilket kan leda till sönderfall av metallen.
För att korrosion ska kunna ske behövs anod, katod, metallisk
sammankoppling och elektrolyt. Om man har två ledande material i en
ledande elektrolyt kommer det finnas en spänningsskillnad mellan dem.
Spänningsskillnaden mellan materialen blir drivkraften för en ström genom
elektrolyten. Korrosionshastigheten beror på mängden ström genom
elektrolyten.
Elektrolyten kan t ex vara marken som metallerna är förlagda i. Strömmen ut
i mark beror på elektrolytens resistivitet, polspänningen mellan metallerna
och metallernas areor i elektrolyt. Resistiviteten i mark beror på fukthalt,
salthalt och temperatur.
För att skydda mot korrosion finns ett antal sätt:
Lägg ett skyddande skikt mellan metall och mark.
Förbinda skyddad metall med minuspol på störande strömkälla.
Använd inhibitorer, särskilda ämnen som hämmar korrosionshastigheten.
Skicka på ström i motsatt riktning så ingen ström kan gå ut från metallen.
I denna uppsats har mätningar av olika marktyper och metaller gjorts för att
få en inblick i hur mycket ström som läcker ut i marken under olika
förhållanden. Mätningar visar att ökad fukt- och salthalt ökar strömmen som
går ut från metallen. Desto lägre potential metallen har desto mer ström går
ut från den. Ordningen för olika metaller från mest ledande till minst
ledande påverkas inte mycket av vilken marktyp man har.
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Summary
Currents flowing from metal into electrolyte cause corrosion which weakens
the metal and can cause it to break.
For corrosion to occur an anode, a cathode, a metallic path and an electrolyte
is needed. If two conductive materials are in a conductive electrolyte there
will be a difference in potential between them. The potential between the
materials will be the driving force for a current through the electrolyte.
Corrosion rate depends on the amount of current that passes through the
electrolyte.
The electrolyte can e g be the soil that the metals are buried in. The quantity
of current through the electrolyte depends on the electrolyte resistivity,
terminal voltage between the metals and the area of metal exposed to the
electrolyte. The resistivity in the electrolyte depends on the amount of
moisture and salt as well as the temperature.
There are a few ways to protect against corrosion:
Put a protective layer between metal and soil.
Connect anode with minus pole of interfering current source.
Use inhibitors, certain substances that dampen the rate of corrosion.
Send current in the opposite direction so no current can exit the metal.
In this report measurements have been made in various soils and metals to
get a picture of how much current exits into electrolyte from metal in
different circumstances. Measurements show that increased rate of moisture
and salt increases the current that exits into electrolyte. The lower the metal's
potential, the more current exits from it. The order for different metals from
most conductive to least conductive is not much affected by the type of soil.
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Abstract
Strömmar ut från metall till elektrolyt orsakar korrosion vilket försvagar
metallen och kan leda till sönderfall.
Det finns sätt att skydda mot korrosion. Ett isolerande skikt kan läggas
mellan metall och elektrolyt för att dämpa strömmen ut i elektrolyt. För att
hindra att ström alls går ut i elektrolyt kan anod och katod sammankopplas
metalliskt. Vissa ämnen som kallas inhibitorer kan hämma
korrosionshastigheten när tillagda i rätt mängd. Kan också mota elektroner
som vill ut med elektroner in.
I uppsatsen undersöks läckströmmars beteende för olika marktyper, metaller
och spänningar.
Nyckelord: Korrosion, anod, katod, elektrolyt, jonvandring,
korrosionshastighet, isolerskikt, elektrisk dränering, inhibitor, påtryckt
ström, galvanisk anod.
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Förord
Detta arbete uppkom som uppdrag från företaget Holtab för att lära sig mer
om hur olika material beter sig i mark gentemot koppar vad gäller korrosion
och hur det kan förebyggas.
Tack till Bertil Sandberg och Gordon Gunnarsson för stöd och hjälp med
expertis i sina områden. Tack också till Pieternella Cijvat för all hjälp under
arbetets gång.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
När ström läcker ut från metall förlagd i mark orsakar det materialet att gå
igenom kemiska reaktioner vilket leder till att materialet kommer närmare
det tillstånd det hade i malmform, materialet utsätts för korrosion. Detta
innebär ett problem eftersom vi vill ha metallen i metallform. Problemet blir
värre ju mer ström som läcker ut från metall ut i jord.
Korrosionshastigheten behöver inte vara proportionell mot ytans area. Om
ytan strömmen läcker ut från är liten jämfört med hela ytan kommer det ske
mycket kemiska reaktioner just där istället för mer jämnt fördelat över en hel
yta. Det finns många faktorer som påverkar hur stor korrosionshastighet man
får som vilka material strömmen går mellan, fukthalt och pH-värde i
marken. Det finns även situationer när metaller pga påverkan utifrån
uppmäts ha förhöjd potential jämfört med tabellvärde.
Ett exempel på korrosion pga strömmar genom mark är när ström läcker ut
från likströmsdriven spårvagnsräls. Den läckströmmen kan då fångas upp av
rörledningar i mark innan det går tillbaka till rälsen. De områden strömmen
läcker ut från kommer angripas av korrosion. Det finns därför intresse att
kolla upp när extra åtgärder kan krävas och hur man implementerar dem.

1.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att sätta upp mätmetoder för att se hur olika faktorer
som fukt, pH-värde och olika material påverkar läckströmmar ut i mark.
Genom detta kan ses vilka material som lättare angrips av korrosion och
alltså kan behöva skyddas mot korrosion samt hur olika typer av mark
påverkar läckströmmarna.
Även tänkbara metoder för att hämma läckströmmarnas storlek ska sökas
upp där det behövs och om möjligt beskriva vilka metoder som är mest
kostnadseffektiva i olika förhållanden.

1.3 Avgränsningar
Teori kommer vara fokuserad på galvaniska strömmar som går mellan
metaller i mark och hur man kan skydda mot sådan korrosion.
Jag kommer undersöka förhållandena mellan Aluzink, rostfritt stål,
galvaniserad stålplåt och koppar i vissa marktyper i laborationsmiljö för att
se hur de förhåller sig till varandra. Dessa metaller valdes för att se hur
några olika möjliga byggmaterial för strukturer i mark beter sig mot koppar i
fråga om korrosion. I verkligheten kommer fler faktorer in i spel som fler
sorters marktyper, hur länge marken är fuktig osv.
Fokuserar på förhållandet mellan koppar och andra metaller eftersom jag vill
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se hur det kan gå strömmar från struktur i mark till jordningsledare som
oftast är av koppar.
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2. Teori
(För att få ordning på all information i ämnet kommer jag hämta mycket
information från boken Elektrokemi och korrosionslära[1] som ger bra insikt
i ämnet.)
När man framställer metall tar man malm som är i stabil form och tillsätter
mycket energi för att få det till metallisk form som inte är stabil. Men
naturen strävar efter jämvikt och den process vi använder för att få malmen
till metallisk form är inte naturlig så naturen strävar efter att plocka ut den
energin igen. Korrosion är processen där naturen tar ut energin.
I allmänhet är det endast högspänd likström som ger upphov till
läckströmskorrosion på järn och stål.
Ström kan läcka ut i marken från t ex likströmsdriven spårväg eller aggregat
för likströmssvetsning som i figur 1. Desto större strömmen är desto
snabbare kommer materialet korrodera. Sådan skada kan alltså bli mycket
kostsam särskilt om man ska behöva gräva upp och byta materialet.

Figur 1: Likström till rörledning i mark från spårväg

2.1 Redox
Nästan all korrosion är elektrokemisk. En elektrokemisk reaktion
karaktäriseras av att den sker under upptagande och avgivande av elektroner.
För att korrosion ska ske krävs alltså att ett material ger ifrån sig elektroner
och att ett annat material tar åt sig dem. Man säger att materialet som ger
ifrån sig elektroner oxideras. Den delen kallas anod. På sidan som tar åt sig
elektroner binds elektronerna vid elektrolyten som reduceras. Mottagande
material kallas katod. Tillsammans bildar de ett redox-par och reaktionen är
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en redox-reaktion. Redox är en förkortning av Reduktion Oxidation. För att
korrosion ska ske krävs:
•

Anod

•

Katod

•

Metallisk förbindelse

•

Elektrolyt

Eliminera ett enda av dessa element så kommer ingen korrosion ske. Som
tidigare nämnts behövs en metall som ger ifrån sig elektroner och en metall
som tar åt sig elektroner för att korrosion ska kunna ske. Alltså behövs en
anod och en katod. Metallisk förbindelse måste finnas för att sluta kretsen så
en ström ska kunna flöda. Man behöver också en elektrolyt, t ex vatten eller
fuktig jord, som strömmen kan gå igenom. Det är i elektrolyten vid
metallerna som de kemiska reaktionerna kommer ske. Ibland bildas en oxid
som reaktionsprodukt vid korrosion. Denna oxid bildar en hinna på ytan som
begränsar kontakten med elektrolyten och alltså hämmar vidare korrosion.
Vid oxidation sker kemiska reaktioner vid metallytan som bildar ämnen mer
lika dem som finns i den stabila malmformen. Detta orsakar försprödning
eller uppkomst av mjukt, klibbigt material. Det är hos anoden, med andra
ord materialet som ger ifrån sig elektroner, skadan sker eftersom
metallatomer övergår till att bli joner vilket förändrar metallens egenskaper
oftast till det sämre vad gäller hållbarhet.
Ett exempel på en redox-reaktion kan man se i eq.1 och eq.2.
•

Oxidation
2𝐹𝑒 !! → 2𝐹𝑒 !! + 2𝑒 !

•

eq.1

Reduktion
!
!

𝑂! + 𝐻! 𝑂 + 2𝑒 ! → 2𝑂𝐻!

eq.2

  
En term som kan vara bra att känna till är polarisation. När metaller som är i
samma elektrolyt kopplas ihop metalliskt kommer en ström att gå genom
kretsen. Då strömmen börjar gå förskjuts anodens potential i positiv
riktning. Detta kan märkas i tabell 13 jämfört med tabell 12.
Man behöver inte ha två olika metaller för att korrosion ska kunna ske.
Samma metallyta kan ha olika potentialer på olika ställen pga att metallen
och omgivningen inte är exakt likadan överallt. Då kan det gå ström genom
elektrolyt från ett område som är mer negativt laddat till ett annat område

12
Johannes Emtlind

som är mer positivt laddat. [2] I avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 kommer jag förklara
drivkrafterna till att ström går mellan metaller.
I figur 2 visas en rörledning av kolstål i mark där olika ytor på samma rör
ger ifrån sig samt tar emot elektroner. Kolstål har vanligtvis en potential runt
-550mV.

Figur 2: Olika potential på samma yta

2.1.1 Elektrokemisk cell
Om man har två ledande material, elektroder, i en ledande elektrolyt
kommer det finnas en spänningsskillnad mellan dem.
Det finns olika drivkrafter för denna spänning:
•

Bimetallcell

Elektroderna består av olika material och har därför olika potential enligt
normalpotentialtabell. (Se avsnitt 2.1.2)
•

Koncentrationscell

Elektroderna består av samma material men koncentrationerna av ämnena
som är deltagande i reaktionerna vid metallytorna i elektrolyten är olika vid
de båda elektroderna. Syrehalten kan t ex vara olika vid de båda
elektrodytorna.
•

Termogalvanisk cell

Samma material på elektroderna och samma koncentrationer men olika
temperatur vid elektroderna.
En elektrokemisk cell som själv kan avge elektrisk ström utan påverkan
utifrån kallas galvanisk cell. Om man kopplar ihop de båda elektroderna
med en metallisk ledare kommer elektroder att lösgöra sig från anoden och
vandra mot katoden genom den metalliska ledaren. Eftersom strömmen per
definition är den riktning som positiva laddningsbärare går vilket är motsatt
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den riktning som negativa laddningsbärare går så går strömmen från katod,
vilket blir pluspol, till anod, vilken blir minuspol. I elektrolyten kommer de
joner som frigjorts vid anoden vandra mot katoden. Då joner är positiva
laddningsbärare kommer strömmen i elektrolyten gå från anod till katod.

Figur 3: Galvanisk cell
2.1.2 Spänningsserier
Olika material har olika potentialer i en viss miljö. Potentialskillnad mellan
materialen är anledningen till att en bimetallcell har drivkraft.
Det finns två spänningsserier:
•

Elektrokemisk spänningsserie

Genom att mäta materialens potential gentemot en standardiserad väteelektrod under vissa förutsättningar som temperatur på 25° samt bestämt
tryck och bestämda koncentrationer av ämnena får vi den elektrokemiska
spänningsserien. Se bilaga 1.
I denna spänningsserie ser man potentialerna i förhållande till vätgas.
Man säger att de metaller som är högt upp i listan är ädla och har lättare att
ta upp elektroner, reduceras. Medan de som är längre ner är oädlare och har
lättare för att ge ifrån sig elektroner, oxideras. Det är alltså de oädlare
metallerna som lättare angrips av korrosion.
Om man alltså har en galvanisk cell med en kopparelektrod och en
zinkelektrod kommer kopparn bli katod och zink bli anod. Elektroner
kommer flyta från zink till koppar och därmed blir zinken angripen av
korrosion.
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•

Galvanisk spänningsserie

Den elektrokemiska spänningsserien ger en känsla för hur metallerna
förhåller sig till varandra men stämmer bara under vissa förutsättningar.
För att få en mer praktisk serie kan man sätta upp en galvanisk
spänningsserie som gäller för de förhållanden man är intresserad av t ex
havsvatten vid 20°. Se bilaga 2.

2.2 Korrosionshastighet
De kvantiteter av elektroner som omsätts är proportionellt mot den
strömmängd som passerar genom elektrodytan. Det krävs 26,8Ah för att
omsätta 1 mol elektroner. Man kan genom detta räkna ut hur många gram
som försvinner från metallstrukturen om man vet metallens molmassa enligt
formeln: 𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
Korrosionshastigheten beror bland annat på:
•
Resistiviteten i elektrolyten
o Salthalt
o Fukthalt
•
Elektrolytens pH-värde
•
Temperaturen
•
Vilka material strömmen går mellan
Resistansen i mark påverkas mycket av fukthalt och salthalt. Enligt Ohms
!
lag kan man se att resistans påverkar strömmen enligt 𝐼 = ! .
Elektrolytens pH-värde spelar roll för hur metaller reagerar mot
omgivningen. Vid vissa pH-värden bildas ett skyddande skikt på metallens
yta som skyddar mot korrosion.
Temperaturen spelar in. Vid stigande temperatur ökar korrosionshastigheten
men då vatten oftast är det ledande ämnet i elektrolyten innebär också högre
temperatur mindre våttid då korrosion kan ske eftersom vattnet torkar bort.

2.3 Skyddsmetoder
Det finns ett antal sätt att skydda material från korrosion. Vilket som är mest
skyddande och kostnadseffektivt får man se från fall-till-fall.
Till viss del bildar redan bildad rost ett lager som skyddar från vidare
korrosion.

15
Johannes Emtlind

2.3.1 Isolerskikt
Isolerskikt bygger på principen att ha ett isolerande skikt mellan metall och
elektrolyt för att skydda mot korrosion. Som tidigare nämnts måste
metallerna som är deltagande i redox-reaktionen vara i kontakt med
elektrolyt för att reaktionerna ska ske. Ett exempel på isolerskikt är att måla
metallen med färg. Något att tänka på är att om man skyddar med
skyddsfärg och det blir en spricka i färgen så materialet kommer i kontakt
med elektrolyt så kommer korrosionen att koncentreras på denna lilla yta,
punktkorrosion, vilket kan ge större skada än om korrosionen fördelas jämnt
över hela ytan s.k. allmän korrosion. Skyddsfärg kan kombineras med
påtryckt ström (se avsnitt 2.3.4.1) för att ge ytterligare skydd.

2.3.2 Elektrisk dränering
Eftersom skadan på material orsakat av läckströmmar ut i mark blir där
strömmen går ut från materialet och in i elektrolyten kan man hindra det
genom att förbinda den struktur som ska skyddas med minuspolen på en
störande strömkälla. Detta kan kompletteras med ytterligare utrustning.
Om strömmen ändrar styrka och riktning som vid drift av likströmsvagnar
eller vid likströmssvetsning kan en diod användas för att få strömmen att gå
i samma riktning som syns i figur 4.

Figur 4: Diod som skyddsmetod
En separat spänningskälla kan kopplas in som ger skyddsföremålet en mer
negativ potential gentemot omgivningen. Se figur 5.
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Figur 5: Diod och separat spänningskälla som skyddsmetod

2.3.3 Inhibitorer
Man kan använda särskilda ämnen som kommer att hämma
korrosionshastigheten när de tillsätts i korrosionsmediet i lämplig halt, utan
att halterna av närvarande korrosiva ämnen ändras nämnvärt. Inhibitorer är
bara användbara när man har ett slutet system eftersom de oftast är giftiga
för miljön och skulle vara mycket svåra att reglera halten av i öppen jord.
Det finns olika typer av inhibitorer indelade efter vilken delreaktion i
korrosionsprocessen som hämmas.
2.3.3.1 Anodiska Inhibitorer

Påverkar huvudsakligen anodreaktionen. Vissa anodiska inhibitorer verkar
genom att orsaka bildning av skyddande oxidskikt på stålytor. Vid för låg
inhibitorhalt förekommer porer och blottor i oxidskiktet, där accelererad
korrosion kan äga rum. Dessa inhibitorer kallas därför ”farliga inhibitorer”.
2.3.3.2 Katodiska Inhibitorer

Katodiska inhibitorer påverkar huvudsakligen katodreaktionen och bildar
oftast en skyddande beläggning på katoden som försvårar katodreaktionen. I
motsats till de anodiska inhibitorerna har de viss verkan redan vid låga halter
så de är inte ”farliga” vid för låg halt.
2.3.3.3 Dubbelverkande Inhibitorer
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Dessa påverkar både anod- och katodreaktion i mer eller mindre hög grad.
Många inhibitorer är beroende av miljöfaktorer t ex pH-värde och
redoxpotential, så att de under vissa förhållanden är anodiska eller katodiska.

2.3.4 Anodiska system
Informationen för anodiska system har främst tagits från Cathodic protection
training.[2]
För att skydda från korrosion kan man mota elektronerna som vill ut genom
att bombardera ytan med elektroner med hjälp av en annan metall som
agerar som anod. Om man motar tillräckligt mycket finns det ingen plats för
elektroner att kunna ta sig ut. Jämför det med att försöka ta sig igenom en
folkträngsel som går åt andra hållet än du.

Figur 6: Påtryckning av ström
I figur 6 ser vi samma rörledning som i figur 2 med skillnaden att vi nu
bombarderar ytan med elektroner från en anod. Detta leder till att röret blir
mer negativt men det vi uppnår är att vi nu får samma potential överallt på
röret så inga strömmar kan gå ut från det. Röret är skyddat från korrosion.
Vi kallar detta för katodiskt skydd (CP) eftersom den skyddade strukturen
blir katod i redox-reaktionen.
För detta ändamål finns två sätt:
•

Påtryckt ström anoder

•

Galvaniska anoder

I båda fallen lägger man ner en bit metall, en anod, i marken som skickar en
ström till den struktur som ska skyddas. När man designar dessa får man
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tänka på ett antal saker som att de ska kunna skicka ut tillräckligt mycket
ström för att kunna skydda ordentligt och placeringen för att skydda hela
ytan på skyddsföremålet.
Även om det är viktigt att skicka på tillräckligt mycket ström för att skydda
effektivt får man också tänka på att vissa metaller kan ta skada av att skicka
på för stark ström.

Figur 7: Korrosionstakt som funktion av pålagd katodisk skyddsström(CP)
Amphoteriska metaller är metaller som är mottagliga för korrosion i både
sura och basiska miljöer. Exempel på amphoteriska metaller är zink, tenn,
bly och aluminium.
Sådant som kan hända om man skickar på för mycket ström är:
•

För mycket vätgas bildas som får metallen att krackelera.

•

Skyddsfärg kan skadas.

•

Det kan genereras syra vid anoden.

Dessa problem gäller amphoteriska metaller som rostfritt stål. Det är nästan
omöjligt att skicka på så mycket ström på kolstål så man får dessa effekter.
Även om man inte har en av den sortens metaller så är det onödigt att skicka
på mer ström än man behöver. Hur mycket ström som kan behövas ska
förklaras ytterligare i avsnitt 2.3.4.1 samt avsnitt 2.3.4.2.
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Korrosionstakten blir aldrig riktigt noll men man kan komma väldigt nära.
Det finns olika kriterier för när man anser att korrosionen är praktiskt taget
noll. En internationell organisation som kallas NACE (National Association
of Corrosion Engineers) international har satt upp tre kriterier för detta.
NACE är en internationell grupp som ordnar industristandarder, rapporter
och aktiviteter för korrosionkontrollslösningar.
Kriterierna är:
1. 850mV ON: Strukturens potential med katodiskt skydd ska vara
mindre än -850mV.
2. -850mV OFF: En negativ polariserad potential som är mindre än
850mV.
3. 100mV polarisationsskift.
De första två punkterna är i stort sett samma sak.
Punkt nummer tre innebär att man efter att ha lagt på katodiskt skydd borde
ha fått ett skift på 100mV jämfört med innan pålagt skydd. Detta innebär att
man måste mäta potentialen hos metallen både innan och efter pålagt skydd
för att veta om man uppfyller kriterien. Det är viktigt att ha förutsättningar
för att kunna testa så CP systemet fungerar. För att ett CP system ska
fungera måste det finnas en metallisk koppling mellan anod och struktur och
det är där man sätter mätutrustning för att mäta strömmen den avger. Finns
tillräckligt stort skift vet man att systemet fungerar.
Om metallen redan är mycket skadad och består mest av rost kan pålagd CP
ström göra problemet värre eftersom strömmen puttar undan rosten och kvar
blir bara en väldigt tunn bit metall.
Något att tänka på är att om en anod är kopplad till mer än en metall i jorden
kommer den i första hand försöka skydda den metall som har mest positiv
potential. Ett exempel är om man vill skydda en struktur av stål som har ett
jordningssystem med koppar i närheten. Då kommer strömmen från anoden i
första hand gå till kopparn eftersom den är mer positiv än stålet. Koppar är
dessutom mycket mer motståndskraftig mot potentialskiftning och kommer
ta väldigt mycket ström innan den skiftar potentialen till mer negativ.
När man ska bygga ett anodiskt system behöver man både tänka på
kvalitativa och kvantitativa aspekter. Kvantitativa eftersom man t ex kan
räkna ut hur mycket skyddsström som behövs och därmed hur många anoder
man behöver. Men det är också kvalitativt eftersom man själv får fundera ut
hur man ska placera anoderna för att kunna skydda hela ytan. Man kan med
en enda anod skydda ett stort område om den bara är tillräckligt långt borta,
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förutsatt att man har tillräckligt stark ström eller använda flera anoder med
mindre ström som ligger närmare strukturen som ska skyddas.
Jämför med en ficklampa. Om en ficklampa är väldigt nära en byggnad kan
man bara lysa upp en liten bit men om man flyttar den längre bort kan man
se mycket mer, om ficklampan är stark nog.
Det finns tre olika sätt att placera anoder:
1. Avlägsna anoder
2. Diskreta anoder
3. Linjära anoder
Avlägsna anoder går ut på att om man är tillräckligt långt borta så är det
elektriskt sett lika långt till alla delar av strukturen. [5] Den är elektriskt
avlägsen. Denna metod används ofta i stora system med många olika
metallytor som behöver skyddas. För detta krävs påtryckt ström anoder för
att kunna få så stor kraft som behövs.
Ett problem med så stor kraft kan vara om det finns mycket salt i marken då
det bildas kloringas som kan attackera ledningar.
Diskreta anoder är enskilda anoder som inte avger tillnärmelsevis lika
mycket ström eller är så långt bort som avlägsna anoder. Dessa placeras ut
här och var runt struktur som behöver skyddas som syns i figur 8. Dessa kan
vara både galvaniska anoder eller påtryckt ström anoder.
De måste sättas ut strategiskt för att skydda hela strukturen ordentligt. Det är
särskilt viktigt att efteråt testa systemet så det fungerar.

Figur 8: Illustration av diskreta anoder utlagda runt rörledning
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Linjära anoder avger relativt lite ström och förläggs nära struktur som ska
skyddas som syns i figur 9. Det är bra för rörledningar eftersom man kan
lägga anoden längsmed hela röret och man kommer få fin fördelning av
skyddsström. Linjära anoder är enkla att designa och har också lång livstid
eftersom man använder relativt lite ström.

Figur 9: Linjär anod runt rörledning
2.3.4.1 Påtryckt ström

Påtryckt ström går ut på att man skickar en ström från en anod i marken till
strukturen som ska skyddas för att mota ström utåt så ingen ström kan gå ut
från strukturen till mark. Om nätspänning inte finns fram till den plats som
behöver skyddas finns möjlighet att använda en generator för att få fram den
nödvändiga strömmen.
Det finns både lösliga, som löses upp i takt med att de skyddar, och olösliga
anoder. Egentligen löses alla anoder upp i takt med användning men för
vissa är hastigheten praktiskt taget försumbart.
Denna metod används ofta i kombination med skyddsfärg eftersom det
annars kan krävas en mycket stor ström för att skydda ett stort område.
Strömmen som krävs blir väsentligt mindre om största delen av ytan är täckt
med skyddsfärg.
Då behovet av skyddsström varierar starkt kan potentiostat och permanent
referenselektrod användas för att reglera skyddsströmmen. Detta är mycket
användbart eftersom resistiviteten i marken är mycket avgörande för hur stor
skyddsström som behövs och den varierar i stor grad med fukthalten i
marken. Det behövs alltså inte lika mycket skyddsström när marken är torr
eller frusen som när den är blöt.
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Vanliga anoder för påtryckt ström är:
•

Grafit anoder (1940s)

•

Högt kisel gjutjärns anod (1950s)

•

Ädelmetallsanod
o Platina (1060s)
o Blandad metalloxid anod (1980s)

Dessa anoder har olika karakteristik varav två av de intressanta är maximal
strömtäthet samt konsumtionstakt. Konsumtionstakt är hur snabbt anoderna
förbrukas.
Något som är en fördel med påtryckt ström anoder gentemot galvaniska
anoder är att man själv kan ställa in spänningen till anoden så man är inte
begränsad av det. Det är också lättare att se att det fungerar. För att veta att
systemet fungerar kan man lägga en referenselektrod i marken jämte den
skyddade strukturen med en kabel som går upp över mark och även ha en
kabel kopplad till den skyddade strukturen som går över mark. Genom att
mäta potential mellan struktur och referenselektrod före och efter man satt
igång CP systemet kan man se om man uppfyller NACEs kriterier.

Figur 10: Påtryckt ström system med referens elektrod
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Följande formler och exempel för påtryckt ström är tagna från Cathodic
protection training[2].
Man kan räkna ut hur mycket ström man behöver med formeln:
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑡𝑟ö𝑚 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑦𝑡𝑎 ∗ 𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡

eq.3

Det finns antagna värden för vilken strömtäthet man behöver för att skydda
en viss metall.
Så om man har en yta av kolstål på 25m^2 och vet att man behöver
10,76mA/m^2 för att skydda kolstål får man.
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑡𝑟ö𝑚 = 25 ∗ 10,76 = 269𝑚𝐴

eq.4

Strömmen man kan få ut från en anod beror på anodens resistans.
!

𝑅! = !!" (𝑙𝑛

!!
!

− 1)

eq.5

där L=anodens längd, r=anodens radie, ρ=anodens resistivitet
En nyckelfaktor för anodens resistans är dess längd.
Hur mycket ström man kan få ut från den kan man räkna ut med hjälp av
ohms lag.
𝑅=

!
!

!

=> 𝐼 = !

eq.6

Den totala resistansen beror även på resistansen i kabeln och strukturen som
kan ses i ekvationen nedan men dessa är oftast mycket mindre än resistansen
i anoden och kan därför försummas.
𝑅!"!#$ = 𝑅!"#$ + 𝑅!"#$% + 𝑅!"#$%"$#

eq.7

Man kan räkna ut hur länge en anod kommer att hålla med formeln:
!"#$∗!"#ä!"!#!$%&'()*+

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = !"#$"#∗!"#$%&'("#$)*!'"+
där output = ström ut från anod

Exempel:
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eq.8

För en 4” x 80” grafitanod i jord med resistiviteten 4000Ω.cm skulle man få
resistansen:
𝑅! =

4000𝛺. 𝑐𝑚
4 ∗ 80
𝑙𝑛
− 1 = 24𝛺
𝑐𝑚
2
2𝜋 ∗ 80 ∗ 2,54
𝑖𝑛

Om man då behöver 3A för att skydda strukturen kommer man behöva en
likriktare som kan ge minst
𝑈 = 3 ∗ 25!) = 75𝑉
1) Antar att struktur och kablar har resistansen 1Ω.
För denna grafitanod som opererar på 3A, med vikt på 72lbs, en
konsumtionstakt av 2lbs/A-år och en användningsfaktor på 80% har vi en
livslängd på:
𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =

72 ∗ 0,8
= 9,6å𝑟
2∗3

2.3.4.2 Galvaniska anoder

Den katodiska strömbelastningen kan även ske genom elektrisk anslutning
av skyddsföremålet till mer oädel metall (offeranod). Eftersom offeranoden
är mer oädel kommer det finnas en potentialskillnad mellan skyddad struktur
och anoden varvid en ström kommer flyta från offeranod till den skyddade
strukturen.

Figur 11: Galvanisk anod som skydd
Vanliga material för offeranoder är magnesium, zink och aluminium
eftersom de är relativt oädla. Offeranoderna förbrukas i takt med sin verkan.
Det finns sätt att räkna ut hur stora och många offeranoder man behöver för
att skydda en viss struktur. De är som följer:[3]
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑦𝑡𝑎 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐵𝑟å𝑘𝑑𝑒𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑
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eq.9

𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑡𝑟ö𝑚 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑦𝑡𝑎 ∗ 𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑡𝑟ö𝑚 ∗ 𝑆𝑘𝑦𝑑𝑑𝑎𝑑  𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑠  𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

eq.10
eq.11

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟 = 𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑎𝑛𝑜𝑑
eq.12

Exempel
Det finns en rörledning i mark med längden 45.7m.
Dess omkrets är 0.314m.
5% av rörledningens area är exposerad mot elektrolyt, med andra ord inte
skyddat med isolerande skikt som t ex skyddsfärg.
Marken har 1000Ω/m.
Förväntad livslängd är 10år.
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑦𝑡𝑎 = 45.7 ∗ 0.314 ∗

5
= 0.718𝑚!
100

För strömtäthet använder vi ett antaget värde för bart kolstål som är
10,76mA/m^2.
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑡𝑟ö𝑚 = 0.718 ∗ 10,76 = 7.7𝑚𝐴
Vi vet att 0.9kg magnesium kan ge 1000Ah.
𝐾𝑟ä𝑣𝑑  𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 7.7 ∗ 10!! ∗ 24 ∗ 365 ∗ 10 = 675𝐴ℎ
675
= 0.675 → 0.675 ∗ 0.9 = 0.6𝑘𝑔
1000
Så i detta exempel skulle en enda 0.6kg magnesium anod räcka för att
skydda. Man får tänka på att ström från en anod inte går rakt fram utom som
en båge. Om anoden är placerad tillräckligt långt bort kan man skydda runt
en struktur som en rörledning.
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Figur 12: Diskret anod skyddar rörledning.
Något man får tänka på när man ska använda galvaniska anoder är att
spänningen man kan få är begränsad. Nedan kommer en tabell på några
metallers potential. Mätningarna är gjorda gentemot en koppar/kopparsulfat
elektrod som ofta används i fältmätningar.[4]
Tabell 1: Några metallers potential mot en Cu/CuSO elektrod
Metall
Magnesium
Aluminium
Zink
Kolstål
Koppar
Silver
Guld
Platinum

Potential gentemot
Cu/CuSO referens elektrod(mV)
-1700
-1150
-1100
-550
-200
+200
+800
+1000

Här kan man se att om man skulle använda en Zink anod för att skydda
kolstål skulle man uppnå en potential på ungefär 0,5V.
Det finns sätt att testa ifall galvaniska anoder fortfarande fungerar men det
kräver en viss expertis och specifikationer som går utöver vad som behövs
för påtryckt ström.
Galvaniska anoder fungerar bara när omständigheterna är bra. Om
resistiviteten i marken är för låg kommer mycket ström flöda och anoden
konsumeras snabbt. Om resistiviteten däremot är för hög kommer den inte
kunna ge av någon ström för att skydda strukturen.
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2.3.5.3 Jämförelse mellan anodiska system.

Tabell 2: För- och nackdelar med påtryckt ström
Fördelar
Nackdelar
Lätt att övervaka/testa
Behöver kraft
Kan ställa in styrka
Tabell 3: För- och nackdelar med galvanisk anod
Fördelar
Nackdelar
Ingen kraft behövs
Lågt output
Ofta mindre kostnad
Kort livslängd
Lite eller inget underhåll
Se upp för jordningskoppar
Svårare att testa
Fungerar bara under gynnsamma
förhållanden

3. Metod och genomförande
3.1 Mätmetod
3.1.1 Resistivitet i mark
Resistiviteten i mark beror på fukthalt, salthalt och temperatur.
Det finns två metoder för att mäta upp resistivitet i mark. Dessa är
Schlumberger metoden och Wenner 4-pin method. Wenner metoden
används i störst utsträckning.[5]

Figur 13: Princip för Wenner metoden
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Wenner metoden går ut på att man har två elektroder x som man skickar en
ström genom med extern spänningskälla och två elektroder y som man mäter
spänningen mellan med voltmeter.
När man vet strömmen som går genom elektrolyten och spänningen mellan
elektroderna y kan man räkna ut resistiviteten med formeln:
𝜌! =

!!∗!∗!!

!!

!!
!
!
!! !!!!
!! !!!

eq13

där b är längden av elektroderna y som är i elektrolyten.

Om b<<a kan man förenkla formeln till:
𝜌! = 2𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝑅!

eq14

där Rw = U/I
Mina mätningar gjordes i en så kallad ”soil box” vilket innebär att man tar
ett jordprov och lägger det i en låda som man sen mäter i istället för i öppen
jord. Anledningen till detta är att det är enklare samt inte kräver lika mycket
resurser och ska efter kalibrering kunna ge tillförlitliga värden. Det finns
instrument gjorda för att räkna ut resistiviteten t ex FLUKE 1625 men det
kan också göras med enklare instrument.
Den soil box jag använde fyllde jag upp med 5cm elektrolyt vilket ger
dimensionerna 29,3cm  x  7,4cm  x  5cm   =   1084𝑐𝑚! .
Andelen metall som är i kontakt med elektrolyt blir 5cm  x  5cm   =   25𝑐𝑚! .
För mina mätningar använder jag en låda av plast med sådana dimensioner
att jag inte kommer kunna förenkla formeln för resistivitet. Kortsidorna i
lådan har väggar av rostfritt stål som en ström skickas mellan med hjälp av
AC-generator. En multimeter i serie med generatorn mäter strömmen. Man
väljer helst rostfritt till elektroder eftersom det påverkar mätningarna minst
med minst korrosionsprodukter. Som elektroder y använder jag
spänningsprober kopplade till en multimeter som ses i figur 14.
För att få tillförlitliga värden borde multimetern som mäter spänning ha en
ingångsresistans på minst 10MΩ. AC med låg frekvens används för DC
skulle orsaka polarisering som resulterar i mätfel.[5] Uppmätt värde kommer
avvika från teorin eftersom behållaren mätningarna utförs i inte har de
specifika dimensioner som krävs för att få ett korrekt värde.
För att kalibrera mätutrustningen mäts resistiviteten i en saltlösning med
känd resistivitet så uppmätt resultat kan jämföras med det kända värdet. En

29
Johannes Emtlind

s.k. kalibreringskvot tas fram. Denna kvot kommer sedan användas för att
räkna om uppmätta värden för resistivitet.

Figur 14: Mätmetod för resistivitetsmätning

3.1.2 Mätning av pH-värde
För att mäta pH-värde på ett jordprov behöver man avjonat vatten
(destillerat vatten) och någon form av pH-meter.
Eftersom det är svårt att ändra pH-värdet i jord utan att tillföra joner som
skulle interferera med resistivitetsmätningar är det i det här fallet bättre att ta
prover i olika miljöer i naturen. Man kan hitta surare jordprover i barrskog
och mer basiskt i lövskog. Marken i Småland är ganska sur i allmänhet men
åkermark kan ha mer basisk jord eftersom bönder kalkar för att få upp pHvärdet till ett värde växterna trivs i.
Här följer beskrivning för att mäta pH-värde.
1. Gräv upp jord ner till ca 20cm
2. Ta bort de översta 3 cm av jorden och blanda sedan allt väl i en
plastpåse.
3. Fyll en bägare med 1/3 jord och fyll på med 2/3 destillerat vatten.
4. Sätt på lock och skaka ordentligt i minst 2 minuter.
5. Låt burken stå stilla minst 10 minuter så jorden kan sedimentera, dvs
lägga sig på botten av burken.
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6. Mät pH-värdet på vattnet ovanför den sedimenterade jorden.
För att ha säkerhetsmarginal skakades proverna i 3 minuter och fick stå i
20minuter. pH-värdet mättes med pH-stickor.
Jordproverna är tagna från ett grönsaksland, barrskog, lövskog och kalkad
åkermark. Alla tester togs från mitten av Småland i Ljungby-trakten. Deras
pH-värden varierar inte mycket vilket leder till slutsatsen att pH-värdena i
mark inte skiljer sig så mycket i Småland trots att det är olika miljöer.[6]

3.1.3 Potential- och strömmätning
För att se hur några olika metaller förhåller sig till varandra ifråga om hur
mycket ström som går genom mark till koppar under samma förhållanden
mäts spänningen över en shuntresistans som syns i figur 15.

Figur 15: Mätning av spänning över shunt-resistans
För mätningarna användes en shunt-resistans på 4747Ω förutom i fallet med
grus och saltvatten 200 ml där en resistans med 100Ω användes. Resistansen
dimensionerades så man skulle kunna mäta upp ett spänningsfall över
resistansen vilken testmetall man än använder av de metallerna i detta test.
Strömmen fås genom Ohms lag:
𝑅! =

!!
!

!

=> 𝐼 = !!

!

där Vs = spänningen över shunt resistansen.
och Rs = shuntresistansens motstånd
Strömmen kommer bero på spänningen mellan metallerna, resistansen i
anod/elektrolyt och hur stor area av metallerna som finns i mark. [7]
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eq15

Man kan se hur metallerna förhåller sig till varandra i spänningsserien
genom att mäta potentialen från metall till en referenselektrod som ofta
används i fältmätningar. Här används en Cu/CuSO elektrod. För att tillreda
elektroden för mätning följdes vissa steg.[8] Mätning mot referenselektrod
görs för att se vilka metaller som är mer positiva eller mer negativa relativt
varandra i en viss miljö. Uppsättningen syns i figur 16.

Figur 16: Mätning av potential gentemot referens elektrod Cu/CuSO
Eftersom knappt någon ström kommer flyta när elektrolyten är helt torr
valde jag att göra mina mätningar med en bestämd mängd destillerat vatten i
elektrolyten. Destillerat vatten valdes för att mängden joner i vattnet inte
skulle ändra pH-värdet och störa mätningarna. pH-värdet är nämligen
koncentrationen av vätejoner.

32
Johannes Emtlind

3.2. Genomförande
Utrustning som används i metoderna listas nedan.
•

AC-generator Hewlett Packard 33120A [9]

•

Multimeter FLUKE 79 series II [10]

•

Multimeter FLUKE 77 series II [11]

•

Referenselektrod MCM electrode RE-5C [12]

•

Skyddsfärg Wedurit Primer 91222T401 Grå

•

Spänningsprober

Alla mätningar gjordes i temperaturen 20°C så det inverkar inte i
jämförelsen mellan metallerna. pH-värden kommer heller inte tas med
då alla markproverna hade pH-värde 5.
I testerna användes galvaniserat stål, Aluzink, rostfritt stål,
galvaniserat stål målat med skyddsfärg, Aluzink målat med
skyddsfärg, magnesium och koppar. Metallerna avbildas i den
ordningen i figur 17.

Figur 17: Testmetaller
Galvanisering är en process där stål eller järn beläggs med ett tunt lager zink
för att förhindra korrosion.
Målat galvaniskt stål och målad Aluzink innebär här att de är belagda med
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ett skikt av skyddsfärg Wedurit Primer 91222T401 Grå som ska skydda mot
korrosion.
Elektrodpotentialen hos en elektrod har ett absolutvärde men det är svårt att
experimentellt bestämma denna varför man vanligtvis nöjer sig med ett
relativvärde.[1] I dessa tester kommer en koppar/kopparsulfat
referenselektrod att användas för att bestämma testmetallernas potential ut i
jord.

Figur 18: Koppar/kopparsulfat referenselektrod

3.2.1 Resistivitet i mark
För kalibrationsmätning använde jag lösningar av kaliumklorid med
koncentrationerna 0.02mol, 0.1mol samt 1mol. Väntade värden kan ses i
conductivity of solution KCl [13] samt från expert inom området [7].
I figur 19 kan mätuppställningen för kalibrationsmätningen ses. Resultat
från kalibrationsmätning kan ses i tabell 4.
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Figur 19: Kalibrationsmätning för resistivitetsmätning
De markprover som mättes i är kalkad åkerjord, grus och sten som ses i figur
20. Markprover valdes med hänsyn till att testa olika marktyper som kan
förekomma runt strukturer.

Figur 20: Markprover
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I figur 21 visas uppsättningen för resistivitetsmätningar. Det är samma
uppsättning som för kalibrationsmätningen (avsnitt 3.1.1)
200 ml destillerat vatten tillsattes i elektrolyten men i fallet sten som inte
kan dra åt sig 200 ml vatten utan mättas långt tidigare hällde jag först på
vatten och hällde sedan ut överflödet.

Figur 21: Resistivitetsmätning
Resultat från resistivitetsmätningar i marktyperna kan ses i tabell 5-8.

3.2.2 Mätning av pH-värde

Figur 22: Jordprov som segregerat från vattnet.
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Figur 23: pH-sticka med resultat från prov
Jordproverna togs från barrskog, lövskog och kalkad åkermark. Gruset är
taget från grusad stig och stenen från garageuppfart.

3.2.3 Potential- och strömmätning
När det går en galvanisk ström mellan metaller i en elektrolyt pågår det
kemiska reaktioner vid ytorna på metallerna som innebär att det kan ta
väldigt lång tid, flera timmar, för värdena att helt stabilisera sig. För mina
mätningar valde jag att vänta en minut mellan varje mätvärde och göra så för
varje metall. Detta för att kunna se relativa värden för metallerna.
Som i avsnitt 3.2.1 hällde jag i fallet sten i 200 ml destillerat vatten varefter
jag hällde ut överflödet då sten inte kan dra åt sig så mycket vatten utan
mättas långt tidigare.
För att mäta potentialen ut i mark används en referenselektrod kopplat till
testmetallen genom en voltmeter. Då får man ett relativt värde för
spänningsskillnaden mellan testmetallen och referenselektroden.
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Figur 24: Potentialmätning med referenselektrod
Resultat från referenselektrodsmätningar kan ses i tabell 12. I tabell 13 kan
man se potential gentemot referenselektrod när metallerna är ihopkopplade
och polariserade. Polarisering innebär som tidigare förklarats i avsnitt 2.1 att
anodens potential förskjuts i positiv riktning när metallerna kopplas ihop
med en elektrisk ledare och en ström börjar flyta i kretsen.
Ström som går genom metall ut i elektrolyt per ytenhet kan räknas ut genom
att dela uppmätt ström i kretsen med area metall i kontakt med elektrolyten.
I dessa tester var 25𝑐𝑚! metall i kontakt med elektrolyt. Resultatet för
ström per ytenhet kan ses i tabell 11.
Referenselektroden RE-5C som används i dessa mätningar är gjord för
mjuka jordar och kommer inte användas för mätningar i sten.
Polspänningen, med andra ord spänningen mellan testmetallen och kopparn,
mättes upp med voltmeter enligt figur 25.
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Figur 25: Polspänning mellan testmetall och koppar
Resultat från polspänningsmätning kan ses i tabell 14.

Figur 26: Spänningsmätning över shunt-resistans
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Resultat från spänningsmätningar över shuntresistansen i marktyper med
200 ml destillerat vatten kan ses i tabell 9. Strömvärdena som räknades ut
med Ohms lag utifrån spänningsfallet över resistansen i olika förhållanden
kan ses i tabellerna 10, 15, 18. Ström ut från testmetall per ytenhet kan ses i
tabellerna 11 och 16.
Mätning enligt figur 26 utfördes även i grus med 200 ml destillerat vatten
med tillsatt 15 ml NaCl. Från detta räknades strömmen i kretsen ut och
resultatet kan ses i tabell 15. Strömmen per ytenhet kan ses i tabell 16. I
dessa mätningar användes en shunt-resistans på 100Ω.
I tabell 17 kan spänningen över shuntresistansen ses då inget vatten är tillsatt
i jord.
För att veta om det har någon inverkan att destillerat vatten har använts
istället för regnvatten som förekommer i naturen gjordes en mätning med
regnvatten som jämfördes med motsvarande mätning med destillerat vatten.
Resultatet kan ses i tabell 18.
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4. Resultat och Analys
4.1 Resultat
4.1.1 Resultat från Kalibreringsmätningar
Här redovisas resultaten från olika kalibreringsuppsättningar.
Tabell 4. Kalibreringsmätningar
Mätningen beskrivs i avsnitt 3.1.1
VAC(V) AAC(mA)

Rw(Ω)

Ωm

1,956	
  

17,66	
  

110,76	
  

72,02	
  

Kvot
(mätt
värde/väntat
värde)
18	
  

1,407	
  

56	
  

25,13	
  

16,34	
  

19	
  

0,298	
  

120	
  

2,483	
  

1,62	
  

16,5	
  

Kaliumklorid
0,02M
Kaliumklorid
0,1M
Kaliumklorid 1M

Kvoten mellan mätt värde och väntat värde verkar ligga runt 18ggr. Jag
kommer använda detta värde när jag kalibrerar mätvärdena från vidare
resistivitetsmätningar.
Tabell 5. Resistivitetsmätningar med 200 ml destillerat vatten
VAC(V)
AAC(mA) Rw(Ω)
Ωm
Jord
Grus
Sten

3,4	
  
2,285	
  
2,035	
  

0,254	
  
0,292	
  
0,015	
  

13386	
  
7825,3	
  
135667	
  

8704
5088
88221

Kalibrerat
värde(Ωm)
483
283
4900

Tabell 6. Resistivitetsmätning i jord mättat med vatten (500 ml destillerat
vatten)
VAC(V)
AAC(mA) Rw(Ω)
Ωm
Kalibrerat
värde(Ωm)
Jord
514
29
2,127	
  
2,69	
  
790	
  
Jord kan ta åt sig mycket mer vatten än både grus och sten innan det var
mättat. Då grus var mättat vid 200 ml vätska var samma mängd jord inte
mättat förrän vid 500 ml vätska. Mer vätska innebär mindre resistans.
Tabell 7. Resistivitetsmätning i grus med saltvatten (200 ml destillerat vatten
samt 15 ml NaCl)
VAC(V)
AAC(mA) Rw(Ω)
Ωm
Kalibrerat
värde(Ωm)
Grus
0,04
0,002
1,538	
  
39,4	
  
0,06	
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Att resistiviteten minskar drastiskt om det finns salt i vattnet kan man se
genom att jämföra tabell 5 och 7. Värdet sjunker från 283 Ωm till 0,002 Ωm.
Om marken är rik på salt kan strukturer förlagda i den marken bli mer
angripna än i saltfattig mark.
Tabell 8. Resistivitetsmätning i jord med 200 ml regnvatten

Jord

VAC(V)

AAC(mA)

Rw(Ω)

3,538	
  

0,148	
  

23905	
  

Ωm

Kalibrerat
värde(Ωm)

15545

863

Resistiviteten ser ut att vara nästan dubbelt så stor med regnvatten men trots
detta blir inte strömmen så påverkad. I tabell 22 görs en utförlig jämförelse
mellan destillerat vatten och regnvatten.

4.1.2 Resultat från potential- och strömmätningar
Här redovisas resultat från potential- och strömmätningar. Uppsättningen
som användes vid mätningarna beskrivs i avsnitt 3.1.3. I mätningarna
användes 200 ml destillerat vatten som hälldes i markproverna.
Tabell 9: Resultat spänning över shunt-resistansen.
Vr (V)
Jord
Grus
Galvaniserat stål
0,092	
  
0,14	
  
Aluzink
0,073	
  
0,081	
  
Rostfritt stål
0,007	
  
0,015	
  
Målad
0,066	
  
0,095	
  
Galvaniserat stål
Målad Aluzink
0,028	
  
0,064	
  
Magnesium
0,161	
  
0,267	
  

Sten
0,007	
  
0,007	
  
0,002	
  
0,005	
  
0,004	
  
0,016	
  

Tabell 10: Ström i kretsen beräknat från spänningen över shunt-motståndet.
I (µA)
Jord
Grus
Sten
Galvaniserat stål
19,38	
  
29,49	
  
1,5	
  
Aluzink
15,38	
  
17,06	
  
1,5	
  
Rostfritt stål
1,475	
  
3,16	
  
0,4	
  
Målad
13,90	
  
20,01	
  
1,1	
  
Galvaniserat stål
Målad Aluzink
5,898	
  
13,48	
  
0,8	
  
Magnesium
33,92	
  
56,25	
  
3,37	
  
Här kan ses vilka metaller som är mest resistenta för korrosion. Galvaniserat
stål och Aluzink är ganska lika varandra medan rostfritt stål är klart mest
resistent mot korrosion av metallerna i detta test. Magnesium ger mest ström
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varför den är så bra lämpad som galvanisk anod. Om man målar stål och
Aluzink med skyddsfärg så sjunker strömmen ut från metallerna något.
Strömmen genom galvaniserat stål sjönk i genomsnitt med 29% medan
strömmen genom Aluzink i genomsnitt sjönk med 43%.
Utifrån detta kan ses vilka metaller i testet som blir mest angripna av
korrosion och som kan behöva ytterligare åtgärder för att skyddas.
Mest ström verkar gå genom kretsen då man använde grus som elektrolyt.
Därefter kommer jord och minst ström gick genom sten. Även om mest
ström gick genom grus, som i mitt fall var mättat vid 200ml, så kan jord ta åt
sig mycket mer vatten innan det är mättat, i detta fall 500ml. Man kan i
tabell 6 jämfört med tabell 5 se att resistiviteten sjönk med 94% när man
använde 500ml jämfört med 200ml destillerat vatten i samma mängd jord.
Eftersom jord kan ta åt sig så mycket vatten tar det också tämligen lång tid
på sig att torka. Att minst ström gick genom sten beror på att det finns
mycket mellanrum med luft som inte leder ström. Leder alltså inte effektivt.
Över tid kommer även sten torka mycket snabbare än både jord och grus
vilket kortar ner tiden som metallerna kan attackeras av korrosion då ingen
korrosion kan ske om det inte finns en ledande elektrolyt.
Ordningen vilken metall som leder mest till minst verkar konstant vilken
marktyp man än har. Den är Magnesium, galvaniserat stål, Aluzink, målat
galvaniserat stål, målat Aluzink och rostfritt stål ordnat efter störst till minst
ström. Enda avvikelsen är i grus där Aluzink och målat galvaniserat stål har
bytt plats i ordningen.
Tabell 11: Ström per ytenhet.
Ström per ytenhet räknas ut som beskrivs i avsnitt 3.2.3.
I (µA) / m2
Jord
Grus
Galvaniserat stål
7752
11796
Aluzink
6152
6824
Rostfritt stål
590
1264
Målat galvaniserat stål 7960
8004
Målad Aluzink
2359
5392
Magnesium
10292
17052
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Sten
590
590
168
421
337
1021

Tabell 12: Potential gentemot referenselektroden.
Uppsättningen för denna mätning beskrivs i avsnitt 3.1.3.
Referenselektrod Jord
Grus
Sten
(V)
Galvaniserat stål
N/A
-‐0,998	
  
-‐0,987	
  
Aluzink
N/A
-‐0,793	
  
-‐0,597	
  
Rostfritt stål
N/A
0,09	
  
0,189	
  
Målad
N/A
-‐0,945	
  
-‐0,921	
  
Galvaniserat stål
Målad Aluzink
N/A
-‐0,52	
  
-‐0,578	
  
Magnesium
N/A
-‐1,783	
  
-‐1,825	
  

Skillnad
jord / grus
1,01
1,33
0,48
1,03
0,9
0,98

Potentialen gentemot referenselektroden verkar inte förändras mycket
beroende på vilken marktyp man har med undantag för Aluzink och rostfritt
stål.
Tabell 13: Potential gentemot referenselektroden då metallerna är
ihopkopplade
Referenselektrod, Jord
Grus
Sten
metall
polariserad (V)
Galvaniserat stål
N/A
-‐0,943	
  
-‐0,919	
  
Aluzink
N/A
-‐0,724	
  
-‐0,565	
  
Rostfritt stål
N/A
-‐0,041	
  
0,044	
  
Målad
N/A
-‐0,763	
  
-‐0,704	
  
Galvaniserat stål
Målad Aluzink
N/A
-‐0,661	
  
-‐0,419	
  
Magnesium
N/A
-‐1,672	
  
-‐1,668	
  
Då metallerna kopplas samman så en ström flyter i kretsen sjunker
potentialen hos testmetallen något. Detta kallas polarisation och beskrivs i
avsnitt 2.1.
Tabell 14: Polspänning mellan testmetall och koppar.
Uppsättning som syns i figur 25.
Polspänning (V) Jord
Galvaniserat stål
0,87	
  
Aluzink
0,811	
  
Rostfritt stål
0,166	
  
Målad
0,763	
  
Galvaniserat stål
Målad Aluzink
0,57	
  
Magnesium
1,517	
  

Grus
0,828	
  
0,525	
  
0,211	
  
0,766	
  

Sten
0,795	
  
0,718	
  
0,342	
  
0,694	
  

0,42	
  
1,521	
  

0,552	
  
1,421	
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Polspänningen är drivkraften för strömmen som går i kretsen. Detta är
polspänningen mellan testmetall och koppar i olika marktyper.

4.1.3 Resultat från potential- och strömmätning i grus med saltvatten
Här redovisas resultat från potential- och strömmätning i grus med
saltvatten. Uppsättningen är som beskrivs i avsnitt 3.1.3. 200 ml destillerat
vatten med 15 ml NaCl iblandat hälldes i gruset.
Tabell 15: Ström i kretsen beräknat från spänningen över shunt-motståndet.
Här användes en shunt-resistans på 100Ω.
I (µA)
Grus
Galvaniserat stål

2500

Aluzink

2670

Rostfritt stål

50

Målat galvaniserat stål

2490

Målad Aluzink

2460

Magnesium

4900

Tabell 16: Ström i kretsen per kvadratmeter testmetall i kontakt med
elektrolyt.
Strömmen per ytenhet räknades ut som beskrivs i avsnitt 3.2.3.
I (µA) / m2
destillerat vatten
destillerat vatten
Differensfaktor
med salt
Galvaniserat stål
11796
85
1 ∗ 10!
!
Aluzink
6824
157
1,07 ∗ 10
!
Rostfritt stål
1264
16
20 ∗ 10
!
Målat galvaniserat
8004
124
996 ∗ 10
stål
Målad Aluzink
5392
182
984 ∗ 10!
!
Magnesium
17052
87
1,49 ∗ 10
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4.1.5 Resultat från mätning i torr jord
Tabell 17: Mätvärden i torr jord
Vr (V)

Jord

Galvaniserat stål

0

Aluzink

0

I torr mark kunde inget spänningsfall mätas upp. På grund av detta gjordes
övriga mätningar med en bestämd mängd vatten.

4.1.6 Resultat från jämförelse mellan destillerat vatten och regnvatten
Mätningen utfördes enligt uppsättningen som beskrivs i avsnitt 3.1.3.
Strömmen över shuntmotståndet mäts i jord med 200 ml destillerat vatten
samt i jord med 200 ml regnvatten.
Tabell 18: Jämförelse mellan destillerat vatten och regnvatten
I (µA)
Regnvatten
Destillerat
Faktor
vatten
I(dest) /
I(regn)
Galvaniserat stål 17	
  
19
1,13	
  
Aluzink

17	
  

15

0,927	
  

Rostfritt stål

1,7	
  

1,5

0,877	
  

Målat
galvaniserat stål

12	
  

14

1,18	
  

Målad Aluzink

15	
  

5,9

0,401	
  

Magnesium
34
34	
  
0,997	
  
Faktorn håller sig ganska nära 1 trots att resistiviteten i tabell 8 visade stora
skillnader mellan regnvatten och destillerat vatten. Detta verkar tyda på att
resistansen i övergången mellan metall och elektrolyt är mycket större än
resistansen i jorden som alltså inte får så stor betydelse. I situationer med större
avstånd mellan metallerna kommer resistansen i jorden att spela större roll.
Största avvikelsen ser man på Aluzink målat med skyddsfärg.
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5. Diskussion och slutsatser
5.1 Slutsats
I denna uppsats har mätningar av olika marktyper och metaller gjorts för att
få en inblick i hur mycket ström som läcker ut i marken under olika
förhållanden. Mätningar visar att ökad fukt- och salthalt ökar strömmen som
går ut från metallen. Desto lägre potential metallen har desto mer ström går
ut från den. Ordningen för olika metaller från mest ledande till minst
ledande påverkas inte mycket av vilken marktyp man har.
Eftersom värdena från pH-mätningar alla ligger i omfånget 4,5-5 kommer
pH-faktorn inte spela in i dessa tester.
Dessa mätningar har främst gjorts med destillerat vatten som inte
förekommer i naturen men man kan se i tabell 18 hur strömmen ut från
metall skiljer sig om regnvatten eller destillerat vatten använts.
Då inget vatten finns i elektrolyten går i stort sett ingen ström genom den.
Alltså valde jag att jämföra värden med en bestämd mängd vatten i
elektrolyten.
I resultaten ses förhållanden som man kunnat vänta sig. Desto mer destillerat
vatten i elektrolyten desto mer ledande blir den, resistiviteten minskar vilket
leder till större ström mellan metallerna. Salthalten minskar resistiviteten
avsevärt. Kvoten mellan resistiviteten i 200 ml destillerat vatten och 200 ml
destillerat vatten med 15 ml NaCl iblandat kan ligga på 1 ∗ 10! .
Något som kan inverka på resistivitetsmätnngar är hur hög densitet
elektrolyten har. Detta kan försvåra att göra en bra jämförelse.

5.2 Framtida mätningar
För fortsatta tester vore det intressant att använda en bit magnesium för att
skydda målat galvaniserat stål i mark och se hur stor ström som krävs för att
skydda galvaniserat stål per ytenhet i en elektrolyt med viss resistivitet.
I min analys har jag mest velat se hur de olika metallerna och elektrolyterna
förhåller sig till varandra istället för att få fram några absolutbelopp. Man
skulle kunna fortsätta med att räkna ut hur snabbt de skulle korrodera med
den korrosionshastigheten de har om man tar reda på metallens molmassa.

5.3 Val av skyddsmetod
Det är svårt att säga vilken skyddsmetod som är mest kostnadseffektiv
eftersom det beror på många faktorer som hur mycket skyddsström som
krävs, om man redan har nätspänning fram till plats eller möjlighet till annan
spänningskälla. Livslängden på materialet är också avgörande för att veta
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om skydd krävs. Genom att undersöka förhållanden i elektrolyt, vilka
resurser som finns på plats, metallerna det gäller och omgivningen får man
dra slutsats om bästa möjliga lösning om sådan krävs.
Om strukturen som ska skyddas inte lagts ner i mark än kan man använda ett
isolerande skikt för att metallen inte ska komma i kontakt med elektrolyten.
Ligger strukturen redan i mark kan man använda anodiskt skydd för att
skydda. Behövs mindre ström kan det räcka med den skyddsström man får
ut från en galvanisk anod som inte kräver extern spänningskälla. Då större
skyddsström krävs eller om man vill skydda ett stort område med några få
anoder är det bättre med påtryckt ström anoder.
Man kan även kombinera isolerande skikt med påtryckt ström för att mindre
skyddsström ska krävas.
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7. Bilagor
Bilaga 1: Elektrokemiska spänningsserien
Bilaga 2: Galvanisk spänningsserie för havsvatten 3%NaCl
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BILAGA 1
Elektrokemiska spänningsserien vid 25°C

Ämne

Potential

Guld
Krom
Klor(Klorid)
Vatten
Silver
Koppar
Koppar
Väte
Bly
Tenn
Nickel
Kobolt
Kadmium
Järn
Krom
Zink
Mangan
Titan
Aluminium
Magnesium
Natrium
Kalcium
Kalium
Litium

+1,42
+1,36
+1,36
+1,23
+0,8
+0,52
+0,34
0,0
-0,13
-0,14
-0,23
-0,28
-0,40
-0,41
-0,74
-0,76
-1,03
-1,63
-1,71
-2,38
-2,71
-2,76
-2,92
-3,05
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BILAGA 2
Galvaniska spänningsserien för några renmetaller och legeringar i
havsvatten vid 20°C

Ämne

Potential

Platina
Titan
Silver
Koppar
Nickel
Bly
Järn
Aluminium
Zink

+0,47
+0,37
+0,30
+0,04
-0,03
-0,27
-0,40
-0,53
-0,76
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