
Korrosionlab
Syfte: Syftet med denna laboration var att undersöka hur mycket en plåtbit skulle kunna 
rosta utomhus beroende på vad man gjorde med plåtbiten. 

Material: *Billack *Zink *En bit tejp *Plåtbit

Hypotes: Jag trodde inte att den skulle rosta med tanke på att jag använde rostfri billack 
som jag sprejade över plåtbiten med. Jag tejpade även runt plåtbiten med en tejpbit så att 
vatten inte skulle trängas igenom. 

Utförande: Vi fick en plåtbit som var ungefär 5x5 cm. Vi fick göra vad ville med denna 
plåtbit som sedan skulle vädras ute på ett tak i två veckor. Det fanns dock en regel, 
nämligen att vi bara fick använda oss av två olika material som hjälp till att beskydda 
denna plåtbit från att rosta. Jag tänkte att ifall jag sprejar ner plåtbiten med rostfri billack 
och sedan tejpar en tejpbit runt plåtbiten så har vatten svårt att få kontakt med plåtbiten 
och på så sätt rostar den inte. Sedan skulle vi få välja en skruv som de fanns i olika slags 
metaller. Man kunde välja mellan zink,koppar och en annan sorts skruv. Jag använde mig 
av en zinkskruv. Sedan skulle plåtbiten borras in i ett träplank som skulle upp på ett tak i 
två veckor.

Resultat: Galvanisk korrosion bildas då oädla metaller kommer i kontakt med ädlare 
metaller blir den oädla till joner. Och då blir det rost. Jag använde mig av en zinkskruv 
eftersom ifall något skall rostas så blir det zinkskruven för att zink är oädlare än järn. Jag 
kom även fram till att 15 % av min plåtbit rostade. Det kan bero på att vatten i viss mån 
kan ha trängts sig in i plåtbiten och det minsta lilla vatten får plåtbiten att rosta. 

Framsida plåtbit Baksida plåtbit



Slutsats: Vi kan dra slutsatsen att järn börjar korrodera när antingen luft eller vatten 
kommer i kontakt med järn. Det krävs även mycket syrgas som då finns i både luft eller i 
löst vatten för att den skall kunna korrodera. Min plåtbit rostade ungefär 15 %. Jag tycker 
att det är okej, min tanke bakom det hela tyckte jag var bra men det finns alltid saker man 
kan förbättra!

Felkällor: Plåtbiten var på taket i fyra veckor, egentligen var det meningen att det skulle 
vara där i två veckor. De snöade och regnade mycket under tiden då plåtbitarna var på 
taket och på så sätt har det antagligen trängts igenom. Tejpen stod inte ut så länge. 


