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Det kan vara bra att testa nya material innan de 
används i utställning, förvaring eller packning för 
att få veta om materialen emitterar skadliga gaser. 
Museer som har tillgång till eget laboratorium och 
personal med erfarenhet av kemikaliehantering kan 
utföra Oddytest, men alla kan ta del av databaser 
med resultat som har publicerats offentligt.

Vad är ett Oddytest?

Oddytestet utvecklades på 1970-talet av William 
Andrew Oddy på British Museum som ett test för 
konstruktions- och emballeringsmaterial. Jämfört 
med många andra emissionstester är Oddytestet 
en effektiv metod för att översiktligt testa många 
material till en låg kostnad. 

Testet är ett så kallat accelererat korrosionstest 
där ett materialprov utsätts för värme och hög 
luftfuktighet. Det ger en indikation på hur materia-
let skulle kunna förändras över tid. Många museer 
runt om i världen använder testet för att identifiera 
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Genom Oddytester kan man få en indikation på om ett material emitterar nedbrytande gaser. 

I det här Vårda Väl-bladet finns information om vad Oddytest är och hur det används av museer 

i samlingsförvaltning.

de material som är mest skadliga för föremålen.
Det finns flera varianter på Oddytestet. Gemen-

samt är att ett litet prov av ett material (vanligen två 
gram) placeras i en behållare, exempelvis ett prov-
rör, tillsammans med lite vatten samt en eller flera 
metallkuponger. Oftast används koppar, silver och 
bly. Provröret försluts noggrant och får sedan stå i 
ugn, vanligen 60 °C. Efter fyra veckor kontrolleras 
om någon korrosion har uppstått på kupongerna. 
Bedömningen görs visuellt. 

Att tolka testresultaten

Beroende på hur mycket korrosion som kan ses på de 
olika kupongerna, görs en bedömning av hur materi-
alet kan tänkas påverka föremål i samlingar. Materia-
let kategoriseras i någon av följande kategorier:

Pass (P). Ingen korrosion. Materialet bedöms 
vara lämpligt för långtidsanvändning. 

Temporary (T). Viss korrosion. Materialet  
bedöms vara lämpligt endast för temporär  
användning. För sina tester anger British  
museum att materialet inte bör användas i  
samlingsförvaltning längre än sex månader. 

Fail (F). Tydlig korrosion. Materialet bedöms 
vara olämpligt att använda i utställningar, för-
varing och packning. 

I de fall flera kuponger används för att testa ma-
terialet och någon av kupongerna uppvisar tyd-
lig korrosion, kategoriseras testet som (F). Alla 
kupongerna måste vara korrosionsfria för att ett 
material ska kunna bedömas vara lämpligt för lång-
tidsanvändning (P). 

Luftföroreningar i museimiljö

Testa material för emissioner 

Testa inomhusluft för emissioner

Aktivt kol för att minska emissioner

AD-remsor för att upptäcka sura gaser

Materialval med hjälp av Oddytest

I sex Vårda väl-blad finns information om vanliga 
luftföroreningar och om hur man kan arbeta för 
att upptäcka och minska dem: 
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Oddytest ger inte svar på vad i materialet som 
orsakat korrosionen, eller i vilken mängd. Om det 
är viktigt att veta vad som orsakade korrosionen 
måste man gå vidare med andra analysmetoder. 
Oftast räcker  informationen från Oddytestet för 
att bedöma om materialet är lämpligt att använda. 

Tänk på

• Det finns många museer runt om i världen som 
publicerar sina resultat i öppna databaser (se län-
kar nedan). Databaserna är en bra källa att ta reda 
på vilka material som har testats.

• Tänk på att de flesta som publicerar resultat har 
olika testrutiner. Det gör att resultaten inte alltid 
kan jämföras med varandra. 

• Tillverkare ändrar ofta sina procedurer eller 
 sammansättningen i sina produkter. Resultat 
äldre än fem år bör inte användas. 

• Vissa flytande material, exempelvis färger, är 
svårare att testa. Resultat från Oddytester på 
färger är mindre tillförlitliga. Det kan bero på att 
torktiden vid testtillfället har varierat.  

• Låga koncentrationer av skadliga gaser kan inte 
upptäckas genom ett Oddytest. Det innebär att 
det inte finns några garantier för att material som 
har  passerat ett Oddytest är helt neutralt.

• De som utför Oddytester själva bör tänka på att ar-
bete med bly är reglerat i arbetsmiljölagstiftningen 
och att allt avfall, exempelvis personlig skyddsut-
rustning, ska hanteras som miljöfarligt avfall.

Ordlista

Emissioner. Luftföroreningar i form av gaser som 
avges från material, exempelvis konstruktions-
material, inredning, emballage eller musei-
föremål. 

Kupong. En bit metallplåt som kan användas för 
undersökningar av luftkvalitet. 

Korrosion. En kemisk reaktion där ett material 
 påverkas exempelvis av gaser eller fukt. Rost på 
järn är ett exempel på korrosion. 

Luftföroreningar. Gaser och partiklar som bildas 
utomhus eller inomhus och som kan vara skadliga 
för hälsan eller nedbrytande för material.

På bilden till vänster ses ett provrör med tre metallkuponger i proppen. I botten av röret finns förpackningsmaterialet som ska testas. På bilden till 
höger ses metallkupongerna efter att testet har genomförts. Kupongen av bly som är i mitten av proppen har korroderat kraftigt och resultatet på 
materialtestet blir Fail (F), trots att kupongerna av koppar och silver är opåverkade. Foto: Elyse Canosa.
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Länkar till databaser

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest. 2019. 
https://www.raa.se/museer/forskning-och-kun-
skapsuppbyggnad/kulturarvslaboratoriet/oddytest/
oddydatabas/  

The British Museum Oddy Test Results Database. 
2018. https://research.britishmuseum.org/research/
publications/research_publications_series/2004/selec
tion_of_materials.aspx 

The American Institute for Conservation Oddy 
Test Material Database. 2018. http://www.conser
vationwiki.com/wiki/Oddy_Tests:_Materials_Da
tabases 
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