
Syfte: Vilken metod är bäst när du vill undvika rost på plåt?

Material: Plåtbit, motorolja, förzinkad skruv, andra skruvar, träbit att fästa plåtbiten på och 
en borrmaskin.

Utförande: Vi fick alla varsin bit plåt med ett hål i mitten. Först slipade jag kanterna och 
sedan tog jag hem plåten för att smörja in den i motorolja eftersom det förhindrar rost. 
Dagen efter skruvade jag fast den på en träpåle tillsammans med alla andra och satte upp  
den utomhus så att den var utsatt för väder och vind. Efter en månad tog vi ner träpålen 
och tittade närmare på resultaten. Med en sorts karta lyckades jag räkna ut hur många 
procent rost som hade bildats.

Hypotes: Jag tror inte att min plåtbit kommer rosta så farligt på baksidan eftersom den är 
skyddad från väder och vind bättre än framsidan, däremot tror jag att det kommer bildas 
mer rost på framsidan.

Resultat:
Namn Metod % Över % Under Totalt

1 Anton Olja, tejp 12,5 % 0 % 6,25 %

2 Katta, Carro, Evie Silvertejp 14 % 8 % 11 %

3 Alma Motorolja 30 % 7 % 18,5 %

4 Ludvig Rapsolja + 
påse

0 % 0 % 0 %

5 Armin Stearin, tejp 80 % 0 % 40 %

6 Oswaldo Tejp, 
antirostspray

20 % 14 % 17 %

7 Selma Vit sprayfärg 0 % 0 % 0 %

8 Sofie Rostskicktsf-
ärg

3 % 0 % 1,5 %

9 Elin Utomhusfärg 0 % 0 % 0 %

10 Emmy olja & 
(oläsbart) + 
påse

0 % 0 % 0 %

11 Simon Vit färg & 
tejp

0 % 0 % 0 %

12 Hanna Blå oljefärg 
+ fryspåse

4 % 17 % 21 %

13 Julia Grön 
oljefärg + 
påse

16 % 9 % 25 %
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Slutsats: Min rostbit fick sammanlagt 18,5 % rostbildning totalt. Det gick inte riktigt som 
förväntat men som jag trodde så var baksidan inte lika skadad som framsidan. Jämfört 
med Ludvigs plåtbit så bevisar det att rapsolja är mer effektivt än motorolja, påsen skyddar 
också bättre. Emmy använde också en bra metod involverande olja och något mer medel 
tillsammans med en plastpåse, hennes plåtbit bildade ingen rost alls. Emmys, Simons, 
Ludvigs och Elins metoder var mest effektiva eftersom plåtbiten inte bildade någon rost 
alls.

Vad jag kan förbättra tills nästa gång är att ha mer framförhållning eftersom jag smorde 
min plåtbit dagen innan och att tänka på en mer effektivare metod.
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