
Plåtlaboration 

Syfte:  Syftet med den här labben är förstå hur joner påverkar saker i vardagen och i det här fallet 
korrosion. Ni ska få en plåtbit av så kallad svartplåt som ni ska försöka skydda mot korrosion. 

Material: 
• Plåtbit 50×50 mm 
• Smärgelduk 
• Ritspenna 
• Borr 
• Rostfri vit spray
• Universalfett
• Bakplåtspapper
• Tork – papper

Hypotes: Jag tror att min plåtbit kommer att rosta lite. 

Utförande: Plåtbiten ska gradas, dvs. hörn och vassa kanter tas bort med hjälp av smärgelduken. 
Borra ett hål i centrum av plåten och grada borrhålet. Märk plåten med sitt namn med hjälp av 
ritspets pennan. Man får max använda sig av max två metoder för att skydda plåtbiten mot 
korrosion. Man får inte förändra formen på plåtbiten. Ta hem plåtbiten för behandling och använda 
er av vilka metoder ni vill. Kom ihåg att man ska kunna presentera detaljerat alla steg i sina metoder 
som ni använt sig av så ta anteckningar. När provet är klart ska man fästa plåtskivan på en planka 
med hjälp av skruv. Plankan ska sedan förvaras utomhus i två veckor.

Resultat: Jag ock Felicia använde samma medel men hon fick mindre rost än mig. Jag tror det är 
därför att hon hade kanske lite mer olja på sin n på min.
Namn: 2 material: Över: Under: Summa:

Katja Universalfett, 
Rostfri vit spray

0% 22% 22%

Felicia Universalfett, 
Rostfri vit spray

0% 0,3% 0,3%

Slutförande: Efter en lång väntan på resultatet på plåtbiten av järn, fick jag 22 % rost på 
undersidan och 0 % rost på den övre sidan. Anledningen till att den rostar är att den inte hade 
tillräckligt med skydd mot syre. Syre gör att plåtbiten rostar, rosten är oxiderad metall, nämligen 
järnoxid. Metallatomer sätts ihop med syreatomer från luft och vatten och formerar metalloxider. 
När man har ett lager av t ex universalfett eller Rostfri vit spray, de verkar som en barriär mot vatten 
och syre i luften, så skyddas plåtbiten mot rost. De 22% från plåtbiten rostade för att jag hade bara 
olja på den sidan. Oljan gick bort på grund av kontakt med träet som blev blött på grund av regnet. 
Det vill säga att Rostfri vit spray är det bästa medlet man kan använda för att järnet inte ska rosta. 
Jag kan till och med säga att min hypotes var sann. Min hypotes var att jag trodde att plåtbiten 
skulle rosta lite och så blev det.


