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Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström (ICCP)
Systemet består av en kontrollenhet, inerta MMO anoder och referenselektroder.
Anoderna kan vara linjära, elliptiska eller cirkulära. Varje system är designas för att passa de
särskilda kraven för fartyget och dess driftsmiljö. Med systemet kan man styra strömflödet
och får därmed full kontroll över korrosionsskyddet, även om man får en skada på
målningen eller när fartyget går i vatten med skiftande salthalt.

Korrosionsgruppen AB är specialister på katodiskt korrosionsskydd av fartyg,
både med offeranoder och system med påtryckt ström (ICCP). Vi har mer än
30 års erfarenhet av projektering och leverans av katodiskt skydd från små
båtar till stora fartyg.

Lösningar
KATODISKT SKYDD

Katodiskt korrosionsskydd med offeranoder
Katodiskt skydd med offeranoder (galvaniskt skydd) utnyttjar en spontan elektrokemisk
process där anoder av oädlare metall t ex zink, aluminium eller magnesium ansluts på
skyddsobjektet t ex ett fartygsskrov. Eftersom det skapas en elektrisk krets mellan anod
och katod, så uppkommer spontant en ström avges från anoderna till skrovet. Skrovet blir
då katod och skyddas mot korrosion. När strömmen avges från anoderna så förbrukas
dessa efterhand dvs. de offrar sig för att skydda skrovet, därav namnet offeranoder.



SKROV  

Geografi och förhållanden Ort, risk för is, etc.

Typ av fartyg Tanker, färja, etc

Zon Skrov, sjökista, etc.

Längd bet. P-P meter

Bredd meter

Djupgående meter

Material skrov  

Typ och tjocklek målning micron

Avnötning målning %

Önskad livslängd  

Önskat serviceintervall år

Fartygsskrov
Sjökistor
Roder
Propellerhus & Propeller

Förutsättningar och indata
Utformningen av katodiskt skydd för fartyg följer standard ISO 20313. Inför projekteringen
är det viktigt att beställaren lämnar över ritningar och data som underlag. Vi gör
projektering för:

Projektering
INPUT



RODER  

Höjd meter

Bredd meter

Antal st

Tjocklek målning micron

RODERKLAFF  

Klaffhöjd meter

Bredd meter

Tjocklek målning micron

Projektering
INPUT

PROPELLER %

Diameter meter

Antal st

PROP. DYSA  

Längd meter

 Diameter meter

Tjocklek målning micron

SJÖKISTA  

Sjökista m2



Beräkning av ström behov, Ampere

Systemval & typ av anoder

Storlek av anoder

Ritning placering  av  komponenter

Detalj- och installationsritningar

Materialspecifikationer

Underhållsplan och beskrivning

 Skyddspotentialer/zon

Beräkningar och dokumentation
Detaljprojekteringen innehåller följande moment och utmynnar i följande ritningar och
specifikationer.

Projektering
OUTPUT



Storlek fartyg Pris SEK
exkl. moms

Båtar < 25 meter 7500

Fartyg 25-50 meter 10000

Fartyg > 51 meter 15000

Standard dokumentation* Ingår

Utökad dokumentation Enl.offert

Vi erbjuder fasta priser för projektering utifrån storlek av skrov, sjökista eller propeller.
I I paketet ingår  standard dokumentation, men mer detaljerad dokumentation kan
erbjudas mot en tilläggsavgift.

Tjänster
PRISER

I standard dokumentation ingår en ritning, placering av anoder mm och i
förekommande fall likriktare och referenselektroder, med förklarande texter
samt beräkningsunderlag. Ritningar på anoder mm medföljer. 



Förebygger skador
Förebygger försvagningar i konstruktioner

Förlänger konstruktionens livslängd
Minskar underhållsbehovet

Lägre underhållskostnader
Färre driftstopp på grund av reparationer

Kemikaliefritt korrosionsskydd
Minskad material- och resursåtgång

Ökad säkerhet

Längre teknisk livslängd

Ekonomisk besparing

Minskad miljöpåverkan

Kontakta oss för rådgivning och lösningar

Korrosionsgruppen AB
Gravörgatan 26
253 60 Ramlösa
Tel. 042-29 55 90
info@korrosionsgruppen.se

Se även www.korrosionsgruppen.se

Vårt värdeerbjudande


