
 

  

Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av 

katodiskt korrosionsskydd sedan grundandet 1989. Vår 

verksamhet sträcker sig över flera affärsområden, allt från 

det marina och sjöfartsindustrin till tillverkningsindustrin, 

byggindustrin, kraftindustrin och vatten och avlopp. 
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Korrosionsskydd  

Kort beskrivning av korrosion och några korrosionsskyddsåtgärder.   

 

Korrosion, allmänt  

Korrosion är både ett välkänt fenomen och problem för många. Korrosionen och dess följder ger ofta 

upphov till stora kostnader, kort sagt: ”Rostar det så kostar det”. För att ge enkel beskrivning av 

korrosionsförloppet så kan det lite förenklat sägas röra sig om metallers spontana återgång till sitt 

ursprungliga, i naturen förekommande tillstånd. I naturligt tillstånd förekommer nästan inga metaller 

som rena grundämnen, utom mycket ädla metaller som t ex guld.  Metallerna återfinns vanligen som 

olika mineraler och malmer.  Betraktat ur energisynpunkt, befinner sig då metallen på en låg och stabil 

energinivå. När man sedan utvinner metallen ur malmen tillförs energi, varför den rena metallen 

kommer att ligga på en högre och mer instabil energinivå.  

 

Fig.1 - Förlopp tillverkning av stål (källa: SSAB) 

 

Den rena metallen strävar nu efter att återgå till sin naturliga låga energinivå genom att korrodera, 

förloppet illustreras i fig. 2.    

 

Fotnot 

Med korrosion avses här den elektrokemiska nedbrytningen 

(oxidationen) av metaller, som gör att järn rostar, koppar ärgar 

o.s.v. Begreppet korrosion (latinets corrodere = gnaga sönder) 

används i vissa sammanhang som ett vidare uttryck avseende 

allmän nedbrytning av material.  

 

 

Fig.2 - Förlopp från malm till metall till rost, visat som energinivå mot tid. 
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Den energi som den rena metallen avger, när den korroderar (går från en hög energinivå till en lägre), 

avges via en svag elektrisk ström; korrosionsströmmen. Därmed kan det även konstateras att 

korrosionen är ett elektriskt fenomen. Korrosionsströmmen utgår ifrån den yta som korroderar i form av 

en jonvandring och återleds till den korroderade ytan via metallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Korrosionscell mellan två metallytor  

 

Korrosion, förutsättningar  

För att erhålla en korrosionscell, likt den i fig.3, krävs följande villkor:  

• Ytor med olika potential, vilket medför att en spänningsskillnad uppkommer. Dessa ytor kallas för 

katod- respektive anodyta. Vid allmän korrosion erhålles många dylika ytor som dessutom är 

mycket små och växlar läge, varvid ett utbrett angrep erhålles på hela ytan. 

• Katod- och anodytan skall befinna sig i något jonledande medium (en elektrolyt) för att 

korrosionsströmmen skall kunna vandra ifrån anodytan till katodytan. Elektrolyten kan t ex vara 

jord, vatten eller betong (i vissa fall kan det räcka med en tunn fuktfilm).  

• Katod- och anodytan skall vara i metallisk kontakt med varandra, så att korrosionsströmmen kan 

återledas denna väg. Ett bra exempel är ett batteri, där katod och anod (+ och – pol) befinner sig i 

samma elektrolyt men ingen ström flyter förrän polerna sammankopplas.  

 

Korrosionshastighet  

I fig.2 visades hur metallen korroderar med tiden. Hur fort detta sker brukar kallas korrosionshastighet. 

Korrosionshastigheten kan vara mycket varierande i olika miljöer och kan denna hållas låg blir också 

livslängden lång för metallkonstruktionen. Således är det av intresse att ta reda på vilka faktorer det är 

-- Katodyta -- 

korrosionsström i 

elektrolyt 

 
++ Anodyta ++ 

+ KORROSIONSSTRÖM  - 
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som påverkar korrosionshastigheten och vad man kan göra för att sänka denna. Kortfattat kan tre 

huvudsakliga faktorer beaktas: 

 

1. Tillgång till ”bränsle” (oxidationsmedel) 

Då metallen vid korrosionen övergår från en ren metall till en korrosionsprodukt, metallen oxideras, 

krävs tillgång till någon form av oxidationsmedel. Vanligtvis utgörs detta av syre. Kan tillgången till syre 

minskas, minskar vanligen också korrosionen. Ett bra exempel på detta är vanliga element för 

vattenburen värme. När systemet är nytt fylls detta med nytt syrerikt vatten. Detta leder till att metallen 

initialt korroderar något, men då syret snabbt förbrukas i korrosionsprocessen och inget nytt syre tillförs, 

avstannar korrosionen.  

 

2. Potentialskillnader 

Olika metaller erhåller skilda potentialer i ett och samma medium. Desto mer ädel en metall är, desto 

mer positiv potential erhåller den och desto mer oädel en metall är, desto mer negativ potential erhåller 

den. Det är detta fenomen som utnyttjas i vanliga batterier. Då korrosionen, som tidigare nämnts, sker 

via avgivande av korrosionsström är det viktigt att denna begränsas. Enligt Ohms lag (I = U / R), vilken 

även gäller i dessa sammanhang, är strömmen direkt proportionell mot spänningen. Detta innebär att 

desto större spänningsskillnad som föreligger, desto större blir korrosionsströmmen och därmed 

hastigheten. Av denna anledning skall man ej kombinera olika oädla metaller om dessa erhåller kontakt 

med varandra. Dylik korrosion som då erhålls benämns vanligen galvanisk korrosion. Det skall noteras 

att metallerna ej heller får erhålla kontakt med varandra via ett gemensamt metallobjekt, t.ex. 

skyddsjordning. Det skall i detta sammanhang även noteras att en och samma metall kan erhålla olika 

potentialer om den befinner sig i skiftande miljöer. Ett exempel på detta kan vara en vattenledning som 

är förlagd så att den passerar både genom en sandig jord och en tät lera eller ett stag som passerar 

grundvattenytan i marken. En faktor som skall beaktas i detta sammanhang är även förhållandet mellan 

katod- och anodytan. Är katodytan mycket större än anodytan erhålles ett ogynnsamt förhållande med 

kraftig korrosion i anodytan.  

 

3. Kretsens resistans  

Då korrosionsströmmen även är direkt proportionell mot resistansen (liksom spänningen), kommer 

denna att bli större desto lägre resistans som föreligger i kretsen. Ett exempel på detta är att saltvatten 

ger en korrosiv miljö på grund av att saltet ökar ledningsförmågan i vattnet. Torr luft är däremot ett 

idealfall i detta sammanhang. Då metallen i detta fall ej omges av någon elektrolyt som leder någon 

korrosionsström uppstår ej heller någon korrosion. 
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Korrosionsskydd – åtgärder: 

För att minska korrosionshastigheten och för att undvika bildandet av lokala korrosionsceller kan olika 

åtgärder vidtagas. Lämpligtvis skall detta beaktas redan i konstruktionsstadiet. Som en orientering kan 

följande åtgärder nämnas:  

 

Skyddsbeläggning  

För att ge metallytor ett korrosionsskydd, förses dessa 

vanligen med någon form av skyddsbeläggning. 

Beroende på konstruktionens art och placering kan 

typen av skyddsbeläggning variera. Skyddsbeläggningen 

kan utgöras av t ex målning, plastbeläggning, tejpning, 

asfalt mm. Skyddsbeläggning hindrar korrosionsangrepp 

genom att isolera konstruktionen mot den omgivande 

miljön och även genom att hindra tillgången till syre. Det 

skall dock noteras att ingen beläggning är absolut tät 

eller helt elektriskt isolerande. Detta innebär, speciellt för 

nergrävda konstruktioner eller konstruktioner i vatten, 

att korrosionsangreppen som kan erhållas på en 

konstruktion med en god skyddsbeläggning blir lokaliserade till de porer och eventuella skador som 

finns i denna. Korrosionsangreppen kan således bli mycket lokala i dessa fall. Även i dessa sammanhang 

gäller det att beakta förhållandet mellan katod- och anodyta. Ett vanligt fel här är att man t ex vid 

galvanisk korrosion mellan sammanhängande koppar- och stålrör enbart förser det som rostar, dvs 

stålet, med en god skyddsbeläggning. Detta innebär att anodytan, vilken nu endast utgörs av de skador 

och porer som finns i skyddsbeläggningen, blir liten i förhållande till katodytan (kopparn). Detta leder till 

kraftiga lokala angrepp på stålröret med genomfrätning som följd.  

 

Materialval  

Lite förenklat kan sägas att desto mer oädel en metall är desto mer benägen är den att återgå till sitt 

naturliga tillstånd, dvs. att korrodera. Materialvalet skall också göras med tanke på vilken miljö 

konstruktionen skall befinna sig i. Vissa metaller kan vara korrosionshärdiga i en viss miljö (tex. i luft) 

men mycket korrosionsbenägna i en annan miljö (t.ex. i en tät lera). Således är inte alltid ett dyrare 

material ett bättre material. I detta sammanhang skall också kombinationen av olika metaller med olika 
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ädelhet beaktas och risker för de korrosionsceller (galvanisk korrosion) som då kan erhållas. En faktor 

som inte heller skall förglömmas i detta sammanhang är materialkostnaden.  

Desto högre materialkvalitet som väljs desto dyrare blir konstruktionen. Som exempel kan nämnas att 

materialkostnaden stiger ca tio gånger i varje steg för följande konstruktionsmaterial:  kolstål - rostfritt 

stål - titan. Således är det viktigare att skyddsbelägga det som driver korrosionen i ett sådant fall.  

 

Metallbeläggning 

 I vissa sammanhang förser man en metallyta med en metallbeläggning. Denna beläggning kan vara av 

en ädlare och mer korrosionshärdig metall, så som t ex vid förnickling av stål. Med en dylik ädlare, 

metallbeläggning är det viktigt att denna är tät då det annars kan erhållas galvanisk korrosion på den 

metall som den är belagd på.  

I andra fall används en mer oädel metallbeläggning, 

såsom förzinkning av stål. Vid användandet av en 

mer oädel skyddsbeläggning finns inte samma krav 

på täthet i denna, då korrosionsströmmen vid 

eventuella skador istället går i andra riktningen. 

Således blir det i detta fallet beläggningen som 

korroderar. Zinkskiktet kan vara upp mot ca 250µm 

(motsvarar ca 3.000gr/kvm), skadorna erhåller ett 

litet katodiskt skydd, se fig.4. (källa: Nordic Galvanizers)                               

    

                                     Fig.4 – Korrosionscell mellan olika metallytor  

Inhibitorer 

I en del fall är det möjligt att tillsätta kemiska ämnen i den omgivande miljön, vilka syftar till att hämna 

(inhibera) korrosionsprocessen. Inhibitorerna kan tillsättas i ett omgivande vatten; exempelvis finns 

inhibitorerna tillsatta i glykol till bilkylare. Inhibitorer kan även vara tillsatta i skyddsbeläggningen, såsom 

underredsmassor för bilar. 

 

Inhibitorer finns av olika slag och skall normalt ej blandas, då detta kan göra att de upphäver varandras 

verkan. Det skall även noteras att i vissa fall kan en otillräcklig tillsats av inhibitorer resultera i att 

korrosionsangreppen bara blir mer lokala. I små slutna utrymmen, t ex förpackningar, ibland används 

även gasformiga inhibitorer s.k. ångfasinhibitorer. 
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Utformning 

Utformningen av en konstruktion kan betyda mycket ur korrosionssynpunkt. Smuts och fuktsamlande 

ytor innebär alltid en förhöjd korrosionsrisk och skall undvikas. Svetsskarvars utformning och 

kondensbildande ytor är även två faktorer som kan nämnas i detta sammanhang. 

 

Katodiskt korrosionsskydd 

De åtgärder som tidigare nämnts kan huvudsakligen sägas resultera i en sänkning av korrosions-

hastigheten. Genom att sända en motriktad ström till korrosionsströmmen, kan emellertid denna helt 

släckas ut varvid korrosionen upphör. Tekniken 

att sända ut denna motriktade ström 

(skyddsström) benämns katodiskt (korrosions) 

skydd. 

Lite förenklat kan det således sägas att man vid 

katodiskt skydd, via skyddsströmmen, tillför 

metallkonstruktionen så pass mycket energi att 

metallen kan bevaras på sin höga energinivå som 

en metall. Förloppet illustreras med figur 5 vilken 

skall jämföras med figur 2. 

Fig.5 Förlopp från malm till metall vilken bibehålls i detta tillstånd 

på grund av skyddsströmmen ifrån det katodiska skyddet. 

 

I praktiken innebär ett katodiskt skydd att hela den skyddade ytan bildar en katod. Det skall noteras 

att anoden vid katodiskt skydd måste befinna sig i samma elektrolyt som korrosionscellen. 

Användningsområdet blir därför huvudsakligen konstruktioner i mark och vatten samt behållare 

och apparater som innehåller någon jonledande vätska. Vanliga tillämpningsområden är 

rörledningar, cisterner, fartyg, värmeväxlare mm. Då betong också är användbart som en elektrolyt, 

tillämpas även tekniken för skydd av armering i denna.  

 

Hur stor skyddsström som behövs för att släcka ut korrosionen helt är beroende på hur stor 

korrosionsström som föreligger. Således krävs en förhållandevis liten ström för att skydda 

konstruktioner med en god skyddsbeläggning (där skyddsströmmen enbart går till de porer och 

skador som finns i denna), medan det krävs en relativt stor ström för att skydda en obelagd 

konstruktion. Som exempel kan nämnas att det krävs ca 10 000 ggr mer ström att skydda en 
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hamnspont jämfört med vad som krävs för att skydda motsvarande yta på en polyetenbelagd 

stålledning.  

 

En katodiskt skyddad konstruktion kan bli helt skyddad för korrosionsangrepp. Detta innebär att 

konstruktionens livslängd, med avseende på korrosion, kan beräknas som det katodiska skyddets 

livslängd plus normal livslängd under rådande förutsättningar. Katodiskt skydd kan erhållas på 

olika skyddsobjekt och kan indelas i galvaniskt katodiskt skydd och katodiskt skydd med påtryckt 

ström. 

 

Galvaniskt katodiskt skydd 

Vid galvaniskt katodiskt skydd utnyttjas så kallade offeranoder. Offeranoder utgörs av oädla 

metallegeringar (med höga krav på sammansättningen) vilka sammankopplas med sitt skyddsobjekt. I 

och med att anoderna är mer oädla än sitt 

skyddsobjekt kommer dessa att avge en 

skyddsström till sitt skyddsobjekt. 

Skyddsobjektet erhåller på detta vis katodiskt 

skydd medan anoden korroderar. Då anoden 

kommer att förbrukas måste denna med tiden 

ersättas om funktionen skall vidmakthållas. 

Typisk livslängd på ett galvaniskt katodiskt 

skydd (utan förnyande av anoder) kan vara 2 – 

20 år beroende på rådande förutsättningar.  

KATOD (SKYDDSOBJEKT)             OFFERANOD 

Fig.6 Galvaniskt katodiskt skydd. Offeranod och skyddad plåt. 

 

 

Beroende på vilka förutsättningar och behov som 

föreligger väljs olika anodmaterial. Exempel på galvaniska 

katodiska skydd är fartyg (zink- eller aluminiumanoder) 

varmvattenberedare (magnesiumanoder). 

 

Fig.7 Ett ficklampsbatteri fungerar enligt samma princip som 

galvaniskt katodiskt skydd. När kretsen sluts offras zinken och bildar 

en ström som driver lampan. 

+ - 

SKYDDSSTRÖM ( I METALL ) 

SKYDDSSTRÖM I ELEKTROLYT 
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Katodiskt skydd med påtryckt ström  

Vid denna typ av katodiskt korrosionsskydd kommer strömmen ifrån en extern likströmskälla (likriktare). 

Vanligtvis utgörs anoden av ett material som ej förbrukas nämnvärt (inerta anoder). Detta innebär att 

mycket långa livslängder på denna typ av katodiskt korrosionsskydd kan uppnås. Ofta projekteras dessa 

för en livslängd på 50 år. Vanliga exempel på katodiska skydd med påtryckt ström är större 

vattenledningar, naturgasledningar och cisterner.  

 

Då strömflödet i detta fall blir reglerbart, erhålles mycket större möjligheter till reglering i denna typ av 

katodiskt skydd. Man får även vid denna typ av katodiskt skydd möjlighet till en betydligt större 

strömavgivning. Vid galvaniskt katodiskt skydd blir den drivande spänningen i storleksordningen 0,5 V, 

medan man vid påtryckt ström kan utnyttja spänningar upp till 50 V, dvs. 100 ggr mer ström kan avges 

med samma anodgeometri under gynnsamma förutsättningar.  

 

 

 

Figur 5. Katodiskt skydd med påtryckt ström, likriktare -> anodbädd –> skyddad ledning. Genom anslutning av fjärravläsning 

kan funktionalitet, eventuella avvikelser och funktionsbrister avläsas löpande samtidigt som man erhåller användbar historik. 
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Några vanliga frågeställningar –  

 

”Zink och aluminium är väl ädelt, de rostar ju ej?”   

Dessa metaller är båda oädlare än vanligt stål. Trots detta kan de vara relativt korrosionshärdiga. Anledningen till 

detta är att när dessa metaller korroderar så bildar korrosionsprodukterna ett tätt oxidskikt på ytan. Denna oxidfilm 

gör att vidare korrosionsangrepp motverkas. Detta brukar benämnas med att metallen passiviserats. Det skall dock 

noteras att detta passivskikt inte kan bildas i alla miljöer. Speciellt aluminium erhåller en mycket tät oxidfilm och 

ofta förser man konstruktionen medvetet med ett dylikt oxidskikt genom s.k. anodisering (eloxering) genom 

elektrolytisk behandling. Det erhållna skiktet blir därmed tjockare och starkare. För att undvika passivering, när 

dessa metaller används som anoder, ställs därför stora krav på deras renhet. För aluminium måste detta dessutom 

legeras med andra metaller för att vara användbara i detta sammanhang. Det är av denna anledning vanliga 

kvalitéer av dessa material ej är användbara som anoder. 

 

”Rostfritt stål, hur fungerar detta egentligen?”   

Rostfritt stål har legerats med huvudsakligen krom varvid stålet kan passiveras och därmed erhålla en ökad 

korrosionshärdighet. Förutom krom ingår också ofta nickel. I bättre kvaliteter är dessutom molybden inlegerat för 

att höja korrosionshärdigheten. (även andra ämnen kan vara inlegerade för att påverka stålets egenskaper). Det 

rostfria stålets korrosionshärdighet baseras på att ett passiverande oxidskikt kan bildas. För att detta oxidskikt skall 

kunna bildas och kvarstå krävs tillgång till syre. Detta innebär att rostfria stål inte alltid uppträder som ”rostfria” i 

alla miljöer. I en syrefattig miljö såsom t ex under en packning, i en trång spalt eller i en tät lera är syretillgången 

ofta otillräcklig för att stålet skall kunna passiveras. Då dessa ytor kommer att vara mer oädla än de omgivande, 

passiverade, kan detta leda till att galvanisk korrosion lokalt kan erhållas. Det skall noteras att det passiverande 

oxidskiktet är känsligt för förekomst av klorider. Kloriderna har en förmåga att lokalt bryta ned oxidskiktet vilket 

leder till att mycket lokala och djupa korrosionsangrepp (s.k. pitting) erhålls. Känsligheten för klorider minskas med 

mängden tillsatt krom och molybden. 

 

”Bilen, varför inte katodiskt skydd?”   

Katodiskt skydd kan inte tillämpas på atmosfäriska konstruktioner då elektrolyten här endast utgörs av en tunn 

fuktfilm eller lokala fuktdroppar. För att uppnå ett katodiskt skydd i dessa fall skulle i praktiken anoden behöva 

täcka i stort sett hela konstruktionen. Lite förenklat kan detta sägas vara fallet när plåten förzinkats. En 

zinkbeläggning har dock en begränsad funktion som anod varför detta inte kan jämföras med ett konventionellt 

katodiskt korrosionsskydd. En stor del av den ökade korrosionshärdigheten ligger i detta fall i zinkens bättre 

korrosionshärdighet. Katodiskt skydd av en bil är således inte en tillämpbar lösning såvida man inte parkerar bilen i 

en sjö eller gräver ner denna.  

 

Texten i denna skrift finns till stor del även publicerad som kapitel 2.4 i boken  

”Rationellt underhåll 2, Underhåll – Teknik och metoder” Idhammar Förlag ISBN 91-630-3412-3  
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Katodiskt Korrosionsskydd  

Historik 

För snart 200 år sedan, år 1824, upptäckte en skotte vid namn Sir Humphry Davy att han kunde 

skydda kopparplåtarna på fartygens skrov mot korrosion (ärgning) genom att fästa järntackor på 

dessa. Den mer oädla metallen, järn, offrade sig för den mer ädla metallen koppar. På så vis kom 

katodiskt korrosionsskydd att bli etablerat som den mest effektiva metoden att motverka korrosion 

på metaller som befinner sig i en elektrolyt. 

 

Katodiskt korrosionsskydd används sedan dess på en mängd olika konstruktioner, allt från fartyg och 

hamnspont till kylvattenintag och värmepumpar för ökad livslängd och hållbarhet till gagn för såväl 

anläggningsägare som samhälle. 

 

Hållbarhet 

Jordens resurser är inte oändliga och medvetenheten om detta har blivit allt större de senaste åren.  

FNs Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 

antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

 

• Att avskaffa extrem fattigdom.  

 

• Att minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen.  

 

• Att främja fred och rättvisa.  

 

• Att lösa klimatkrisen. 

 

 

 

FNs Globala Mål 2030 är en tydlig målsättning som allt fler företag och kommuner ställer sig bakom 

och mål nr: 17 handlar om Genomförande och Globalt Partnerskap. 

 

Genom erfarenhetsutbyte och samverkan kan vi tillsammans göra stor skillnad och Katodiskt 

korrosionsskydd är en del av lösningen till ökad hållbarhet – såväl miljömässigt som ekonomiskt.  
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