
Korrosion
Syfte: 
Syftet med laborationen var att vi skulle skydda en plåtbit så bra som möjligt från 
korrosion. 

Material:
- Järnplåt(Fe)
- Kromlack
- Zinkskruv (Zn)
- Trälängd
- Borr
- Skruvdragare
- Slip
- Fil
- 10x10 rutnätad glasskiva

Utförande:
Börja med att slipa och fila din plåtbit tills att den blir slät, annars kan fukt och syre leta sig 
in i reporna. Borra sedan ett hål mitt i plåtbiten för att kunna skruva fast den senare. När 
du är klar med det ska du spraya din plåtbit med kromlack tills den är helt täckt med färg. 
Av ett urval av skruvar ska du välja zinkspiken(Zn) för att den är mer oädel än Järn(Fe) 
och därmed slippa en galvanisering. Skruva fast sedan försiktigt plåten på trälängden, 
man vill ju inte riskera att få bort lacken i hålet. Efter att plåten varit på taket under fem 
veckor mäter du med hjälp av en 10x10 rutnätad glasskiva för att se hur många procent av 
plåten har rostat.

Resultat:

Ungefär 28 % av plåtbiten har rostat.

Framsida: Baksida:



Slutsats:
Korrosion bildas när vatten kommer i kontakt med en oädel metall, i detta fallet är den 
oädla metallen järn. Det första som händer med järnet är att det blir till rödrost (Fe2O3), då 
bildas reaktionen 2 Fe + 3 H2O ➤ Fe2O3 + 3 H2. När järnet har blivit till rödröst kan det 
sedan bli till gravrost (FeO). Då är det följande reaktion som gäller Fe2O3 + H2 ➤ 2 FeO +  
H2O.

Några anledningar som gör att korrosion påskyndas är människans aktivitet, t.ex 
nedsmutsning och försurning av regnet påskyndar rost p.g.a att reaktionerna lättare kan 
ske, anledningen till att reaktionerna lättare sker är att elektroner förflyttar sig lättare i 
joner.

Det smartaste alternativet är att förzinka plåtbiten, då använder man zink som offeranod. 
Det som då kommer att ske är att zinket förhindrar järnet att oxideras genom att själv 
oxideras. Anledningen till att zinket oxideras istället är att zink är en mera oädel metall än 
järn.

Felkällor:                                                                                                                              
En felkälla kan vara att jag inte täckte hela plåten med lack, eller att skruven kan ha 
skrapat bort en del lack när den skruvats ned. Det kan även vara så att den inte var 
tillräckligt slipad och det fanns repor i den.


