
Syfte:
Vi ska förstå hur korrosion fungerar och ”mekanismerna” bakom den. Vi kommer att behandla en 
plåtbit på 2 olika sätt, sedan kommer plåtbiten att få sitta fast på en lång planka gjord av trä i några 
veckor.

Material:
Allmänt:
Borr
Skruv
En svartplåt (50x50mm)
Fint sandpapper
Brännpenna
Planka av trä
Individuellt:
Skål
Rapsolja
Olja-baserad
Tång
Pensel

Utförande:
Först borrar man ett hål någonstans i mitten av plåten och 
sedan putsar man den med sandpapper för att undvika att 
skära sig.

Mitt första sätt att behandla plåten var att utföra en åtgärd 
som kallas för svärtning. I denna behandling innefattar 
det att man ska värma upp sin metall till runt 300° C och 
att man sedan ska påstryka metallen med linolja. Man kan 
säga att jag gjorde en liten annan variant av det... Jag la in 
plåten i spisen och värmde upp spisen till 
maxtemperaturen (250° C), under tiden fyllde jag på en 
liten skål med rapsolja. Efter att plåten nått en temperatur 
på 250 tog jag ut den med en tång och la in den i skålen 
med rapsolja. Efter att plåten svalnade tog jag ut den och 
målade den med en olja-baserad färg.

Efter att gjort dessa två ”behandlingar” skruvade jag fast plåten på en planka med en skruv. Vi fick 
välja mellan ett urval av skruvar, själv valde man ju en förzinkad skruv. Jag brände sedan in mina 
initialer bredvid plåtbiten.

Vi lät plåtbitarna vara på ett tak i drygt en månad sedan tog vi ner dem igen.

olja-baserad utomhusfärg bredvid 
min plåt efter svärtning.



Resultat:
Efter att skruvat loss plåtbiten och skrapat bort all färg som jag 
kunde, visade sig ingen rost. Före jag skruvade loss den såg den 
exakt likadan ut som när jag från början skruvade på den. Här är en 
tabell på andras resultat under laborationen:

Slutsats:
Vi vet detta: 
1. Det finns alltid andra sorters metaller/övriga ledare på plåten då detta nästan är ofrånkomligt, 

många av dessa metaller kan vara högre upp i spänningsserien än vad järn är.
2. I omgivningen finns det massor av syre och fukt, eventuellt joner lösta i fukten då detta 

nuförtiden också är ofrånkomligt.
3. Alla andra ledare som jag talat om har olika ädelhet.
4. Ett galvaniskt element består av  2 ledare av olika ädelhet och en vätska som kan ta emot 

elektroner, en elektrolyt.
5. Alla villkoren för ett galvaniskt element, är uppfyllda av 1-3.

Rost processen kan alltså efterliknas ett galvaniskt element därmed av att en spänning uppstår 
mellan de olika ledare och  att järnet bryts ner p.g.a. för låg ädelhet. Det som händer här är en 
exoterm reaktion:

”Behandlingar”: Total andel rost

Svärtning, Utomhusfärg 0 %

Smörjfett 2,5 %

Lack, Spray 6 %

Smörjfett, Spray 8 %

Billack 15 %

Detta som ni ser nu är en förstoringen av 
plåten där det blåa föreställer vatten och 
där de svarta prickarna föreställer 
”smuts”, andra ledare som egentligen 
inte ska vara där.



Järnet avger precis som vilket annan katod som helst elektroner som söker sig till sin anod. Denna 
anod besitter en elektronegativitet vilket är större än järnets, en av naturens lagar kan man säga. 
Men efter att elektronerna kommit till sitt mål har järnet nu oxiderats till Fe2+ joner:

Fe ==> 2e- + Fe2+

När elektronerna kommit till sin katod har spänningen mellan katoden och elektronen övergått till 
energi, det är den energin i ett galvaniskt element som skulle kunna få en lampa att lysa. Jag drar 
denna slutsats då energi enligt den klassiska modellen inte kan skapas och därför måste komma 
därifrån eftersom att det inte skulle finnas fler faktorer. Hursomhelst, elektronen vandrar då vidare 
till vattnet och syret då spänningen mellan dessa ämnen fortfarande finns kvar och reducerar bl.a. 
syre och vatten atomerna och bildar hydroxidjoner (som en liten parallell vill jag påpeka att syre är 
de ämne med näst störst elektronegativitet, kanske en anledning till att elektronerna drar sig just till 
de ämnena):

2H2O + O2 + 4e- ==> 4OH -

Det positivt laddade järnet binder sig sedan till de negativa hydroxidjonerna precis som 2 magneter 
skulle attraheras av varandra och för att jämna ut laddningarna krävs det två envärdiga negativa 
hydroxid molekyler för att förena sig med det tvåvärdigt positiva järnjonerna. Det fungerar precis 
som jag tidigare nämnt i andra laborationsrapporter: Naturens strävan efter balans. Hursomhelst... 
såhär går reaktionen till: 

2OH - + Fe2+ ==> Fe(OH)2

Men detta är då en typ av rost, det finns olika sorters rost fast principerna är nästan den samma:

Fe + H2O ==> FeO  + H2  -Detta är gravrost, rost som ”äter” sig ner i järnet och som är svart.
och
2Fe + 3H2O ==> Fe2O3  + 3H2 -Detta är rödrost, rost som man kan putsa bort och som är är lite 
rött.

Som en annan slutsats av detta kan man säga att människans aktivitet, t.ex. nedsmutsning och 
nersurning av regnet påskyndar rost p.g.a. att reaktionerna lättare kan ske, elektronerna kan ju 
förflytta sig lättare i joner som jag sagt i min förra laborationsrapport.

Varför min metod var bra kan också förklaras av detta. Svärtningen brände in oljan och som vi vet 
så ”lika löser lika”. Oljan kommer därför stöta ifrån sig vatten om en läcka ifrån den olja-baserade 
utomhusfärgen skulle spricka. Det är ett dubbelt skydd.

Detta är förstoringen sedd från sidan. De 
gula pilarna föreställer elektronernas 
förflyttningar, elektrisk ström.



Varför jag valde zonskruven var för att jag visste att zink ligger längre ner i spänningsserien och att 
en bimetallkorrosion i så fall skulle äga rum på zinken istället.

Felkällor:
När man bl.a. skrapar bort färgen skulle lite rost följa med vilket skulle leda till en felkälla.


