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Årskontroll katodisk beskyttelse av spuntvegger Lille Kirkeholmen. 
 
Den 30. september 2019 ble det gjennomført årskontroll med potensialmålinger og kontroll av 
det katodiske beskyttelsesanlegget på oven nevnte vegger. 
 
Potensialmålingene ble utført med kopper/koppersulfat referansecelle. Med denne celle er det 
full katodisk beskyttelse når det måles -850 mV eller mer negativt. Ubeskyttet stål i sjøvann 
er ca. -550 mV. 
 
Det ble målt full katodisk beskyttelse på alle spuntveggene.  
 
Beskyttelsesstrømmen ble justert opp på en av likeretterne da potensialet vi målte lå rundt 
grenseverdien noen steder.  
 
Andre kommentarer: 
 

 En av anodene koblet opp mot likeretter nr 1 er som tidligere nevnt defekt. Ingen tiltak 
er imidlertid nødvendig ennå da området har full katodisk beskyttelse. Anoden kan ha 
fått en skade av isen eller gjenstander i sjøen.  
 

 Målingene var litt ustabile denne gangen. De hadde også droppet en god del siden 
kontrollen for ett år siden. 
Vår erfaring sier da at det kan være en jordfeil i området. Dette kan påvirke det 
katodiske beskyttelsesanlegget. 
Foreslår at man får en elektrikker til å sjekke opp om det kan være jordfeil i området. 
 

 4 av 7 likerettere går på maks. Disse har ikke mere kapasitet i tilfelle det blir behov for 
å kjøre ut mere beskyttelsesstrøm. 
På sikt tenker jeg at man må bytte ut strømforsyningene med et kraftigere anlegg. 
  
Anodene behøver man i så tilfelle ikke gjøre noe med da de har masse kapasitet, men 
ser for meg at alle likeretterne erstattes med en stk kraftig likeretter / styresystem som 
dekker samtlige spuntvegger. Dvs at det ville blitt en likeretter istedenfor syv som det 
er i dag.  

 
 
For øvrig minner vi om at skapene bør sjekkes for sikringsutfall ca. en gang pr. kvartal. 
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Dette gjelder spesielt etter kraftig tordenvær.  
Har man ikke nøkkel til likeretterskapene så kan en enkel sjekk være å legge hånden på skapet 
og sjekke om det kommer varme fra det. Er det helt kaldt så er sannsynligvis ikke likeretteren 
i drift.   
 
Med vennlig hilsen 
Corroteam AS 
 
Morten Gulliksrud 
Tlf: 478 58 105  
Mail: mg@corroteam.no   
                                                                       
Vedlegg: Måleresultater. 


