
Syfte:
Vi ska förstå hur korrosion fungerar och vad det är som händer. Man får göra max två 
saker med plåtbiten för att skydda mot rost. Sedan ska den sättas upp på taket i två 
veckor.

Material: 
* Borr 
* Skruv
* En plåtbit av järn (Fe)
* Sandpapper
* Brännpenna 
* Träskiva
* Rapsolja 
* Burk 

Utförande: 
Jag börjar med att få en plåtbit, vi slipar den med sandpapper och sedan borrar vi ett hål 
igenom. Det gör vi för att vi ska kunna spika fast den på en träskiva. Sedan väljer jag att 
olja in plåtbiten med rapsolja genom att lägga plåtbiten i en burk med olja i. Dagen efter tar         
jag med plåtbiten till skolan och spikar fast den på träskivan och sätter upp träskivan på 
taket. Två veckor senare tar vi ner plåtbitarna. Jag kollar hur mycket procent korrosion min 
plåtbit har fått och kan därmed dra slutsatser. 

Resultat:
Olja (metod) Rost (sid1) Rost (sid2)

Från början: 100 % Från början: 0 % Från början: 0 %

Två veckor senare: 0 % Två veckor senare: 22% 19 %

Slutsats:
Hela principen att inte få rost är att skydda plattan mot vatten och syre min metod var inte 
så bra därmed att rapsoljan bar gav ett kortsiktigt skydd. Använder man sig av en 
offeranod så är det den metallen som man använder som får ta rosten. Rost uppstår ju när 
en oädel metall kommer i kontakt med vatten och därför kan man använda en ädlare 
metall som offer anod. Det finns också andra metoder som jag kunde använt men det här 
blev min slutsats.

(Jag använder rapsolja för 
att skydda mot korrosion)

(två veckor senare)



Genom att använda rapsolja gav jag bara ett kortvarigt skydd. Rapsolja är inte lika trögt 
som t.ex cykel olja. Det gjorde att vattnet och syran trängde igenom snabbt och plåtbiten 
var under korrosion. Man kan bevisa att rapsolja är mindre trögt än den vi har till cyklar 
genom att göra ett viskositet test.
Hela principen att inte få rost är att skydda plattan mot vatten och syre min metod var inte 
så bra därmed att rapsoljan bar gav ett kortsiktigt skydd. Använder man sig av en 
offeranod så är det den metallen som man använder som får ta rosten. Rost uppstår ju när 
en oädel metall kommer i kontakt med vatten och därför kan man använda en ädlare 
metall som offer anod. 

Som man kan se på min bild har jag fått rödrost denna process har gått till såhär: 
2Fe + 3H2O ---> Fe2O3 + 3H2. Jag har fått rödrost på mina platta efter det kan de 
utvecklas till gravrost. 

I luften kan det ha funnits metall joner som är ädlare än vår järn platta vilket som har 
skyndat på denna process. Det kallas lokal korrosion.

Felkälla: 
En felkälla kan ha varit att oljan hade försvunnit när jag satte upp den.

/Hampus


