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13. årstrinn 

Korrosjon 

Korrosjonsindikatoren gir mørk blått bunnfall der hvor det dannes Fe
2+

 -ioner (jern korroderer) og 

rosa farge der hvor det dannes OH
–
 -ioner. Hvor på metalloverflaten skjer korrosjonen av jern? 

Hvilke faktorer påvirker korrosjonen? 

 
Innhold 
korrosjonsindikator i dråpetellere 

1 jernplate (blank) 

4 jerntråder 

1 kobberplate 

1 kobbertråd 

1 sinktråd (galvanisert jerntråd) 

smergelpapir 

5 hvite skåler 

tørkepapir 

Sikkerhet 

Ingen tiltak  
 

Ekstra 

saks 

 

 

 

Gjennomføring 
 1.  Puss jernplaten og jerntrådene godt med smergelpapiret. 

 

2. Legg jernplaten i en skål og sett av to dråper korrosjonsindikatoren midt på 

platen. La skålen stå helt i ro i minst fem minutter. Observer det som skjer i 

dråpen på jernplaten. Legg spesielt merke til hvor det dannes forskjellige 

farger. Lag en fargetegning av det du observerer på platen. 

 3. De fire jerntrådene behandler du forskjellig, se bildet. Fra venstre: 

 
 

- Tvinn sammen sinktråden og en jerntråd, omtrent halvveis opp på trådene. 

Bøy de frie endene fra hverandre og klem dem slik at de kan legges flatt i 

bunnen av en skål. 

- Bøy en jerntråd som en «V» slik at den får skarpest mulig knekk og klem den 

flat. 

- Tvinn sammen kobbertråden og en jerntråd omtrent halvveis opp på trådene. 

Bøy de frie endene fra hverandre og klem dem slik at de kan legges flatt i 

bunnen av en skål. 

- Surr en jerntråd tett rundt den ene enden av kobberplaten. 

 

4. Fordel resten av korrosjonsindikatoren på fire skåler 

 5. Legg jerntrådene med «tilbehør» i hver sin skål. La skålene stå helt i ro i noen 

minutter. Observer det som skjer i de forskjellige skålene, særlig hvor det 

danner seg farger. Lag fargetegninger. 

 6. Rist på de fire skålene med jerntråder og ordne dem etter hvor sterk blåfargen 

på løsningen nå blir. Noter resultatet. 
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Resultat 
a) Presenter observasjonene dine på en oversiktlig 

måte. 

 

 

 

 

b) Korrosjonsindikatoren inneholder K3[Fe(CN)6](aq) og syrebaseindikatoren fenolftalein. Forklar 

fargene som oppstod i dråpen på jernplaten, i punkt 2. 

Skriv halvreaksjonene for oksidasjonen og for reduksjonen. Skriv også totalreaksjonen for 

redoksreaksjonen.  

 

 

 

 

c) Skriv halvreaksjonen for det som skjedde i hver av de fire skålene med jerntråder, i punkt 5. Skriv også 

totalreaksjonene for redoksreaksjonene. 

 

 

 

 

d) I hvilken av skålene med jerntråd var reaksjonsfarten for korrosjonen størst? Hvordan vil du forklare 

forskjellene i reaksjonsfart? 

 

 

 

 

e) korrosjonsindikatoren inneholder også natriumklorid. Hva tror du hensikten er med det? 

 

 

 

Konklusjon 
Hvordan kan vi påvise korrosjon av jern? 

 

 

 

Hvilke faktorer påvirker korrosjonen? 

 

 

 

Rydding 
 Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: 

 plastemballasje: Poser, tomme dråpetellere, skåler. 

 restavfall: Smergelpapir, tørkepapir med løsninger. 

 metall: Metallbiter og -tråder 

 

 

 


