
Plåtbits korrosion

Syfte: Att skydda en bit svartplåt från att korrodera, vi fick bara använda två olika metoder.

Material:
Borr
Svartplåt (50x50mm)
fil
Akrylfärg
Galvaniserad skruv
skruvdragare

Hypotes: Jag tror att min plåtbit faktiskt inte kommer klara 
sig särskilt bra, Eftersom att jag bara har målat den med 
akrylfärg.

Utförande: Laborationen började med att Erik skar upp en 
bit svartplåt med måtten 50x50 mm. Därefter borrade jag 
ett hål i biten i syfte av att kunna skruva fast biten på 
träplankan. Jag filade bort kanterna på plåtbiten. När vi 
hade gjort detta kollade jag lite på internet och läste om 
rost och fick för mig idén att måla biten i syfte av att 
förhindra vattnet från att komma nära plåtbiten. Efter detta 
lade jag biten på tork, därefter var min bit spårlöst borta. 
De andra däremot dem skruvade fast plåtbiten på en 
träplanka som sedan lades utomhus uppe på skoltaket där 
de skulle sitta i 6 veckor. När dessa 6 veckor hade gått tog 
dem ner träplankan och undersökte procentuellt hur 
mycket av biten som hade rostat.

Resultat: Eftersom att min bit försvann så har jag inget 
resultat, men Franco Velasquez och jag använde samma 
metod och detta är hans resultat.! På hans bit 
fanns det cirka 69% rost.

Slutsats: Anledningarna till detta är väldigt 
simpla
1. Akrylfärg är inte till för att undvika metaller 

att rosta (korrodera), dvs den var inte 
slitstark och tålde därför inte alla fukt som i 
sin tur gjorde så att fukt trängde igenom 
färgen.

2. För att vi skulle kunna skruva fast plåtbiten 
på träplankan var vi ju tvungna till att göra 

Franco Velasquez bild på hans 
plåtbit, vi gjorde likadant.



ett hål i plåtbiten, och här kunde fukt komma in. Vilket det gjorde. det kan man se på 
bilden så mycket plåtbiten just har rostat vid skruvhålet.

Metaller korroderar från närvaro av klorider eller andra joner, i detta fallet H2O och O vilket 
ledde till att plåtbiten då rostade. Något som jag hade kunnat göra var att galvanisera 
plåtbiten genom att måla den med järnmönja som är en linoljebaserad färg.

Felkällor: Som sagt blev jag av med min plåtbit och med min bit hade jag målat lite 
noggrannare framförallt där skruven skulle sitta, dock så tror jag inte att det hade påverkat 
resultatet särskilt mycket.


