
Korrosion, en labb om rost

Syfte: Vi fick en järnbit som vi skulle utrusta med ämnen som skulle göra så att den inte 
rostade. Järnbiten skulle sedan borras fast på en träbit och ställas utomhus i ungefär två 
veckor.

Material: Metallbit, procentmall, färg, tuggummi, fil och pensel.

Utförande: Först slipade jag kanterna för att jag inte skulle skada mig, om man snuddade 
vid så kunde man göra sig illa eftersom att kanten var vass. Efter det målade jag över 
järnbiten med en målarfärg som skulle göra att järnbiten inte skulle rosta. En så kallad 
rostskyddsfärg. Sedan så borrade jag fast biten med hjälp av en skruv och så var det 
färdigt. Nu var det bara att vänta.

Resultat: Järnbiten rostade ... Det fanns ett hål i mitten av järnbiten som det kom fukt ifrån. 
Hålet fanns för att man skulle kunna skruva fast järnbiten i trädet, men tack vare hålet så 
rostade metallbiten. Det jag hade kunnat göra är att olja in järnbiten, speciellt runt hålet 
men det tänkte jag inte på då. 

Slutsats: Vi skulle räkna ut hur mycket rost som fanns på järnbiten i procent (%).
Min järnbit hade ca 69 % rost...Man kunde räkna ut i procent med hjälp procentplata. Jag 
la metallbiten på plattan. I plattan fanns det inristat fyrkanter,  totalt fanns det 100 
fyrkanter. Om en fyrkant var ifylld med rost var det 1 %. Som ni ser hade jag ganska 
mycket rost på min järnbit. Jag hade kunnat olja in järnbiten, exakt överallt, så hade den 
överlevt. Jag hade dessutom tuggummi runt om biten, men det var borta när jag fick 
tillbaka den. Det måste ha krymt o trillat av eller något liknande. Min teori var att 
tuggummit typ skulle ’‘stöta’’ bort allt vatten som kom på den. Eller att det skulle stelna och 
bli riktigt hårt så att fukten inte kunde ta sig igenom. 
Nu i efterhand kommer man på vad man kunde gjort istället ...
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