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SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion – förslag till nya uppgifter 

 

 

På möte med SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion 2011-03-23 beslöts att ta fram ett 

förslag till hur de upptag av prototypförvar (PTF) och Minican som planeras för år 2011 ska 

kunna inkluderas i gruppens arbete. Detta är ett första underlag för gruppens diskussion och 

ställningstagande på möte 2011-04-28.  Syftet med detta dokument är att ange förutsättningar 

för hur referensgruppen ska kunna få tillgång till dessa försök och ge förslag till 

genomförande och synpunkter på tolkning av resultat.    

 

1. Bakgrund  

 

Referensgruppen har vid ett flertal tillfällen diskuterat önskemål från MKG att SKB borde ha 

motsvarande öppenhet för andra delar av sin forskning som för de försök som initierats för 

studier av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.  SKB har haft en öppen attityd till detta men 

har uttalat att man först har velat se hur den nu befintliga referensgruppen fungerar innan man 

tar ställning till frågan.  Till gruppens möte 2011-03-23 hade MKG fört fram ett förslag om en 

referensgrupp för ”att följa hela företagets forskning”, specifikt Minican och prototypförvaret, 

samt det påbörjade arbetet på KTH med att undersöka hur kopparkorrosion påverkas av 

strålning.  Peter Wikberg framförde då att det sedan länge finns en väl etablerad Fud-process, 

inom vilken det är möjligt att få insyn i och lämna synpunkter på SKB: s hela forsknings- och 

utvecklingsarbete, men att SKB nu vill se hur Minican, prototypförvaret och strålningens 

påverkan skulle kunna behandlas i referensgruppens arbete. Det framkom på mötet att det 

finns ett brett intresse inom referensgruppen att få insyn i kommande försök med upptaget av 

Minican och prototypförvar på liknande sätt som för försöken vid SP och Uppsala universitet. 

Till gruppens möte den 28 april utlovade SKB ett förslag om detta.  

 

2. Referensgruppens arbetsformer  

 

SKB har motiverat referensgruppens tillkomst med att man ”lägger största vikt vid att de nya 

experimentens
1
 uppläggning och genomförande, liksom presentation av resultaten görs öppet 

                                                 
1
 Syftade på försöken vid SP och UU 
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med insyn från myndigheter, KTH och andra berörda, t.ex. miljörörelsen”. Den nu befintliga 

referensgruppen (RG) har etablerats med följande principer:    

 

1. Insyn 

Förslag till nya försök presenteras och diskuteras i RG innan SKB lägger beställning. Dock 

kan förstudier beställas för att få underlag för dessa diskussioner. Även resultat och tolkning 

av experimenten presenteras och diskuteras i gruppen, och gruppens medlemmar ges 

möjlighet att kommentera rapporter innan de publiceras. På detta sätt ges fullständig öppenhet 

och insyn i försöken från början till slut för gruppens medlemmar som delvis är experter på 

området men också representanter från kommuner och regionförbund. Minnesanteckningar 

som detaljerat återger diskussionerna skickas även till SSM och kärnavfallsrådet för 

information. De blir därigenom offentlig handling  

 

2. Möjlighet till påverkan  

Genom de diskussioner som förs i RG tillförs synpunkter och råd som har visat sig vara av 

stort värde för uppdragstagarna SP och UU, och därmed givetvis även för SKB. Försöken blir 

bättre än vad de annars skulle ha blivit.  

 

3. Ansvarsfrihet  

Olika intressenter kan delta och samtidigt stå formellt fria från delaktighet, utan att behöva 

känna sig som (eller uppfattas som) ”gisslan” i en process, t.ex. för att ge acceptans eller 

gemensamma slutsatser.  

 

4. SKBs ansvar  

Det är SKB som lägger beställningar, ställer krav på uppdragstagare som rapporterar till SKB. 

SKB väljer vilka institut som ska genomföra experiment, uppläggning och omfattning avgörs 

i samråd mellan SKB och instituten i fråga. 

 

 

Vår uppfattning är att referensgruppen har fungerat efter dessa principer och att 

erfarenheterna varit goda. Inte minst har SKB kunnat konstatera att försöken har fått värdefull 

input och blivit bättre än de annars skulle vara och olika intressenter har deltagit med stort 

engagemang. Uppgiften för RG har varit försök syftande till att klarlägga en väl avgränsad 

fråga (förekomst av korrosion under vätgasutveckling). Det är av resursskäl bara möjligt att 

arbeta på samma sätt med ett fåtal väl avgränsade frågor men inkluderande av de föreslagna 

försöken bör kunna göras med rimligt ökade insatser.     
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3. Prototypförvar  

 

3.1 Syfte och organisation  

 

Syftet med prototypförvaret (PTF) är att undersöka funktionerna hos ett komplett ”paket” med 

kopparkapslar och bentonit i deponeringshål i en återfylld tunnel under realistiska 

förhållanden. Den brytning som nu pågår av en del av PTF görs för att undersöka densitet och 

vattenmättnad i buffert och återfyllnad, kontaktytan mellan buffert och återfyllnad, 

närliggande bergmassa, kapselns deformation, biologisk och kemisk aktivitet, mm. Det görs 

även försök med kopparkorrosion.        

 

Prototypförvaret är ett internationellt samarbetsprojekt som finansieras av SKB och Posiva. 

Projektledare för brytningen är Lars-Erik Johannesson på Clay Technology. Den del som 

gäller efterundersökning av kopparelektroder blir ett eget projekt på direkt uppdrag av SKB.   

 

 

3.2 Övergripande beskrivning  

 

Prototypförvaret har två sektioner – en inre sektion med fyra kapslar längst in i tunneln (dh
2
 

1-4) och en yttre sektion med två kapslar (dh 5-6). Tunneln är fylld med en blandning av 

bentonit och krossad bergmassa och försluten med en betongplugg. Det finns också en sådan 

förslutning mellan den yttre och inre delen av PTF. Förslutning skedde 2001 för den inre 

sektionen och 2003 för den yttre sektionen. Det är den yttre sektionen som nu bryts. I 

dagsläget har man tagit bort återfyllningen fram till hål 6 och bufferten ner till det första 

blocket beräknas vara borta 2011-07-01. Kapseln beräknas tas ur hålet 2011-07-08.       

Den yttre sektionen omfattar även dh 5 som kommer att brytas under hösten 2011 och upptag 

av kapsel 5 beräknas ske i november månad.    

 

 

3.3 Kopparkorrosion  

 

Undersökningarna gällande kopparkorrosion omfattar ett basprogram med kemiska och 

mineralogiska analyser av buffertmaterial (kopparhalt i bufferten, kristallina 

korrosionsprodukter, sulfatnivå), Mössbauer-analyser, mikroorganismer i bufferten, biofilm 

på kapselns yta och x-ray absorptions spektroskopi, Man ska fotografera kapselytan och ta 

skrapprov. Kopparelektroderna tas upp för efterundersökning.  

 

I deponeringshål 2 och 5 finns kopparelektroder installerade, och det är med dessa som 

Rosborg mäter ”korrosionshastigheter
3
”. I samband med brytningen av den yttre sektionen i 

Prototypförvaret gjordes 2011-02-04, då huvudparten av betongpluggen avlägsnats, ett försök 

att mäta korrosionspotentialen på kopparelektroderna i dh 5. Ett hål borrades igenom  

                                                 
2
 dh = deponeringshål  

3
 Metoden att uppskatta korrosionshastighet via polarisationsmotståndet bygger på att de enda elektrokemiska 

processer som sker på sensorerna är korrosionsreaktioner. I verkligheten mäter metoden alla elektrokemiska 

processer. Detta ger ett tolkningsfel som är svårt att uppskatta (se Appendix 1).  

Bilaga D 
Referensgrupp kopparkorrosion 28 april 2011 

Förslag till nya uppgifter 
Sidan 3 av 13



 4 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Översiktsbild över Prototypförvaret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tunnel i Prototypförvaret 

 

Bilaga D 
Referensgrupp kopparkorrosion 28 april 2011 

Förslag till nya uppgifter 
Sidan 4 av 13



 5 

resterande betong och in i återfyllningen, varefter galvanisk kontakt kunde fås mellan en 

referenselektrod placerad i det grundvattenfyllda hålet och kopparelektroderna. De är 

placerade i det övre bentonitblocket och har en temperatur på omkring 35°C. 

Korrosionspotentialen på kopparelektroderna kunde mätas och några mätserier genomfördes, 

vilket har betydelse för tolkningen av de mätta ”korrosionshastigheterna” (om det har varit 

oxiderande eller reducerande förhållanden). En rapport från Rosborg med resultat från 

”korrosionshastigheter” i dp 2 och 5 kan förväntas före sommaren 2011.   

 

Efter brytning av dh 5, närmare bestämt då man tagit bort återfyllningen fram till hålet, 

kommer man att ta upp kopparelektroderna, som finns i ett bentonitblock ovanför kapseln, för 

efterundersökning av Rosborg. Det finns inga kuponger avsedda för viktförlustmätningar i 

Prototypförvaret. Kopparelektroderna har alltför stor volym i förhållande till ytan och 

ursprungsvikt torde saknas. Man kan alltså inte få ett oberoende mått på korrosionen genom 

att väga elektroderna. Ytanalys och bestämning av korrosionsprodukter kan göras. Eventuellt 

kan jämförelser med kopparkapseln som man avser ta fram ge information om hur skillnaden 

i miljön påverkat korrosionen. 

 

 

3.4 Referensgruppens möjligheter till insyn och påverkan  

 

Eftersom efterundersökningen av kopparelektroderna blir ett eget projekt på direkt uppdrag av 

SKB bör denna del kunna hanteras i RG på liknande sätt som uppdragen till SP och UU.   

Analys av buffertmaterial, skrapprov mm görs inom ramen för det internationella projektet.  

 

 

4. Minican   

 

4.1 Syfte och organisation  

 

Syftet med Minican har varit att studera hur korrosion på gjutjärnsinsatsen utvecklas om det 

finns en läcka i den yttre kopparkapseln. Därför har minikapslarna ett antal 1mm hål borrade 

igenom sig. Frågor som man söker svar på är: 

 

- kommer vatten att tränga in i mellanrummet mellan gjutjärn och koppar genom ett litet hål? 

- hur sprids korrosionsprodukterna i mellanrummet från det lilla hålet? 

- kommer korrosionsprodukterna i det begränsade utrymmet att expandera och orsaka skador 

på kopparkapseln? 

- vilken effekt har inträngande vatten på förslutningen av gjutjärnsinsatsens lock? 

- blir det någon märkbar korrosion på svetsarna i koppar? 

- blir det några negativa galvaniska effekter mellan koppar och gjutjärn? 

- kommer korrosion att skada gjutjärnsinsatsens lock? 

 

Minican är ett SKB projekt med Siren Bortelid Moen, SKB/Äspölaboratoriet som biträdande 

projektledare och med Serco Commercial i Storbritannien, som utförande organisation på 

beställning av SKB. Studier av mikrober görs av Microbial Analytic Sweden (Karsten 

Pedersen). Den löpande verksamheten vid Äspö sköts av SKB. Sercos projektledare är Nick 

Smart. Projektet har en expertgrupp som stöd.   

 

 

Bilaga D 
Referensgrupp kopparkorrosion 28 april 2011 

Förslag till nya uppgifter 
Sidan 5 av 13



 6 

4.2 Övergripande beskrivning  

 

Minican består av fem minikapslar med 15 cm diameter placeras i var sitt borrhål men en viss 

lutning nedåt i berget.  

 

Försök 1-3: Bentonit för att 'konditionera' grundvattnet. Ingen direktkontakt mellan bentonit 

och koppar. Bentonit skulle annars kunna plugga igen defekterna. Syftet är att det 

konditionerade grundvattnet ska kunna väta utrymmet mellan gjutjärnsinsats och 

kopparkapsel. 

 

Försök 4: Kompakterad bentonit i ringar runt kopparkapseln.  

Hål och utrymmen i bentoniten för att ge plats åt kablar och provkuponger samt 

trådtöjningsgivare som mäter kapselns deformation. Även försök 4 har en skyddsbur, men 

enbart med den yttre ringen av skyddsburen. Detta gör att bentoniten kan ta sig genom de 

perforeringar som finns i buren, och således får direktkontakt med kapseln. 

 

Försök 5: Ingen bentonit alls. Avsett för att undersöka huruvida det uppstår någon biofilm på 

kapseln samt dess effekt på korrosionen. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Minicanförsöket i Äspö laboratoriet  
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Figur 4: Miniatyrkapsel med omgivande stödpaket  

 

 

Mätningarna på kapslar har pågått sedan 2007. Beslutet att bryta ett experiment togs i juni 

2009, med syftet att försöka förstå höga uppmätta värden för korrosion. Av de fem 

experimenten ansågs paket 3 som det mest fördelaktiga att avbryta och kapseln, som är 

omgiven av bentonit med låg densitet, tas upp i augusti 2011. Den kommer efter visuell 

undersökning att sågas isär i skivor för undersökningar med fokus på påverkan av 

korrosionsprodukter från gjutjärnsinsatsen.  

 

 

1 (KA3386A02) Bentonit med låg densitet, hög permeabilitet i buren. En defekt 

nära övre svetsen som pekar uppåt. 

2 (KA3386A03)  Bentonit med låg densitet, hög permeabilitet i buren. En defekt 

nära övre svetsen som pekar nedåt. 

3 (KA3386A04)  Bentonit med låg densitet, hög permeabilitet i buren.  Två 

defekter. En defekt nära övre svetsen som pekar vertikalt uppåt. 

En defekt nära nedre svetsen som pekar nedåt. 

4 (KA3386A05)  Kompakterad bentonit. En defekt nära nedre svetsen som pekar 

nedåt. 

5 (KA3386A06)  Ingen bentonit, modellkapseln har direkt kontakt med 

grundvatten. Två defekter. En defekt nära övre svetsen som pekar  

uppåt. En defekt nära nedre svetsen som pekar nedåt. 
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 Försök 

1 

Försök 

2 

Försök 

3 

Försök 

4 

Försök 

5 

Provkuponger      

-Koppar för massförlust 1 1 1 1 1 

-Gjutjärn för massförlust 1 1 1 1 1 

-Koppar-gjutjärn "sandwich" 1 1 1 1 1 

-Koppar som el.kem sensor 1 1 1 1 1 

-Gjutjärn som el.kem sensor 1 1 1 1 1 

Guld redox sensor 2 2 2 2 2 

Metalloxid redox sensor 1 1 1 1 1 

Koppar el. resistans prob  1   1 

Spänningskorrosionsprov      

- U-bend   2 2  

- Prov med belastad spricka   2 2  

Sensor för deformering av 

kopparkapseln 

2   2  

Referenselektroder 3 3 3 3 3 

Provtagning - vatten 1 1 1 1 1 

Gas- in/ut  1 1 1 1 1 

 

 

En SSM rapport (2010:17) har kritiserat uteslutandet av vissa mätdata som visade höga 

korrosionshastigheter.  SKB har medgivit att data, som borde funnits med i TR-09-20, saknas.    
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4.3 Avslutning av experiment 3 - Planerade analyser och undersökningar 

 

 

 
 

 

Figur 5: Uttag av paket 3 för transport till Serco i Storbritannien  

 

 

Behållare för bentonit ("buren", rostfritt stål) 

 analys avseende förekomst av biofilm på metallytor med fokus på sulfatreducedande 

bakterier (SRB) 

 karaktärisering av bentoniten bl. a. avseende kanaler och upptagning av Fe, ev 

mikrobiologi 

 

Provkuponger för massförlust, en (eller två) av varje 

 

 visuell undersökning och fotografering 

 viktökning 

 spektroskopiska metoder för att karaktärisera korrosionsprodukter 

 Rahman, SEM/EDX, ev. AFN, XPS, SIMS 

 bestämning av kvarvarande metallvikt (efter betning) - ger korrosionen 

 bestämning av ytprofil, gropdjup mm. 

 

Elektrokemiska sensorkuponger av koppar samt gjutjärn 

 upprepa elektrokemiska mätningar avseende polarisationsmotstånd (LPR + AC 

impedans) med ny referenselektrod men med så ostörd miljö som möjligt 

 ytkaraktärisering 

 

Gjutjärn-koppar "sandwich 

(galvanisk korrosion, spaltkorrosion, 'närhetseffekter') 

 mätning av dimensionerna 
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 karaktärisering av ytor och korrosionsprodukter 

 

Kopparkapseln 

 mätning av dimensionerna 

  karaktärisering av mängd och typ av korrosionsprodukter mellan koppar och gjutjärn 

i förhållande till platsen för hålet i kopparkapseln 

 

Försök att besvara frågorna som ställs i sektion 4.1 

 

Prov för spänningskorrosion 

 "U-bend" undersöks avseende tecken på initiering av spänningskorrosion 

 Prov med belastad spricka undersöks avseende spricktillväxt 

 

Samtliga prover märks och uttag vecka sparas därefter i kontrollerad miljö (exsickator). 

 

 

4.4 Referensgruppens möjligheter till insyn och påverkan  

 

Det finns en plan för upptag och försök framtagen av Serco enligt ovan som underlag för 

offert och beställning. Upptaget av paket 3 beräknas till senare delen av augusti 2011 varefter 

det transporteras till Sercos laboratorium i Storbritannien för försök och analyser. Förslagsvis 

kan de planerade underökningarna och analyserna diskuteras på referensgruppens möt i juni 

2011 och besök på Äspö vid upptaget kan ske i samband med ett möte med referensgruppen i 

augusti 2011.  Om det finns intresse kan det också vara möjligt för medlemmar i gruppen att 

besöka Sercos laboratorium under hösten 2011.  

 

 

5. Diskussion  

 

Möjlighet till referensgruppens påverkan (enligt princip 2 i avsnitt 2) har varit enkel att uppnå 

för försöken vid SP och UU eftersom a) referensgruppen har varit med från början i 

planeringen av försöken, och b) organisationen har varit enkel med RG, styrgrupp och 

projektgrupp och SKB som beställare.  Det har varit ”raka rör" mellan referensgruppen och 

försökens genomförande, Förslag från deltagare i referensgruppen har kunnat tas om hand 

direkt. När det gäller Minican och prototypförvar är detta inte lika enkelt bl.a. därför att. 

 

 försöken har redan pågått under lång tid och har andra primära syften än att studera 

korrosion. Påverkansmöjligheten är därför mindre, den begränsas till de mätningar 

som nu ska göras när paketen tas upp.  

 

 försöken har en befintlig organisation som behöver kopplas till referensgruppen och 

detaljer för hur detta ska gå till behöver preciseras. En komplicerande faktor är också 

att mätningar på Minican görs i England.   

 

Trots dessa begränsningar visar det sig dock fullt möjligt att koppla ihop projekten Minican 

och prototypförvar (specifikt efterundersökning av kopparelektroder) med referensgruppen på 

ett konstruktivt sätt som ger ökad insyn och möjligheter att påverka delar av kommande 

forskningsinsatser. Intentionen bör vara att behålla referensgruppens arbetsformer i största 

möjliga utsträckning med de förutsättningar som ges.  
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6. Preliminär tidplan för Prototypförvar och Minican   

 

2011-04-28 

Diskussion i referensgruppen om detta förslag  

 

2011-06-xx  

Möte med referensgruppen.  

 Presentation av prototypförvar med fokus på kopparkorrosion och diskussion om 

kommande försök.  

 Presentation av planerade underökningar och analyser av Minican och diskussion.   

 

2011-07-08 (eller näraliggande dag)  

Möjlighet att närvara vi upptag av kapsel 6 i prototypförvar 

 

2011-08-xx  

Möte med referensgruppen i Äspö.  

 Presentation av förslag till efterundersökning av kopparelektroder (prototypförvar) och 

diskussion.  

 Upptag paket 3 i Minican   

 

Augusti – september 2011  

Upptag av block med kopparelektroder vid kapsel 5 i prototypförvar 

Därefter mätningar på kopparelektroder  

 

November 2011  

Upptag av kapsel 5 i prototypförvar 

 

Fr.o.m. hösten 2011 

Försök med upptagna kapslar och elektroder  

Försök i laboratorium på Minican paket 3 
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Appendix 1-Kritik mot metoden att uppskatta korrosionshastighet via 

polarisationsmotståndet. 

 

Claes Taxén, Swerea-Kimab 

 

 

Tekniken är mycket vanlig och går under flera olika benämingar t.ex. LPR (Linjär 

Polarisations Resistans) eller AC-impedans. Principen bygger på att de enda elektrokemiska 

processer som sker på sensorerna är korrosionsreaktioner. I verkligheten mäter metoden alla 

elektrokemiska processer. Skillnaden är ofta liten men just i fallet med kopparmetall kan 

skillnaden vara så stor att metoden är grovt missvisande. Orsaken till detta är att koppar är en 

relativt ädel metall och en lokal elektrokemisk jämvikt är möjlig i vatten. Vid en sann jämvikt 

är korrosionshastigheten lika med noll.  Detta betyder inte att det inte sker några 

elektrokemiska processer på metallen, det betyder istället att den anodiska reaktionen 

(korrosionen) sker med samma hastighet som den omvända reaktionen där 

korrosionsprodukter går tillbaka till kopparmetall. Detta är väl känt och hastigheten för denna 

process brukar karaktäriseras som en utbytesströmtäthet (exchange current), till skillnad från 

korrosionsströmtäthet. 

 

Figur A1 visar experimentella data med symboler och tolkningen som linjer. Den övre linjen 

beskriver oxidationen av koppar som funktion av den elektrokemiska potentialen. De tre 

nedre linjerna beskriver den omvända processen vid tre olika koncentrationer av Cu
2+

; 0.5 

mM, 5 mM samt 50 mM.  Det finns därmed också tre olika skärningspunkter mellan linjerna, 

en för varje kopparkoncentration. Vid dessa skärningspunkter så råder jämvikt; båda 

processerna sker men på samma yta och med samma hastighet så att den mätbara strömmen är 

lika med noll. Om man skulle mäta polarisationsmotståndet vid en av dessa punkter som 

motsvarar jämvikt så skulle man få ett visst värde som skulle kunna räknas om till en 

korrosionshastighet. Felet som uppstår vid en sådan tolkning är 100% eftersom det inte sker 

någon korrosion vid jämvikt. 

 

En utbytesströmtäthet på 10
-4

 A/cm
2
 (motsvarande 0.5 mM Cu

2+
 i diagrammet) feltolkad som 

korrosionsströmtäthet skulle motsvara en korrosionshastighet på omkring 1000 m/år. Det 

behövs alltså inga stora utbytesströmtätheter och inga höga kopparhalter för att påverka 

"uppmätta" korrosionshastigheter av storleksordningen 1m/år. Man skulle kunna säga att 

metoden att uppskatta korrosionshastighet från polarisationsmotstånd (Rp, LPR, AC-

impedans), i själva verket mäter verklig korrosionshastighet överlagrad på en baslinje som 

bestäms av elektronutbytet hos jämviktsprocessen samt eventuellt förekommande andra 

elektrokemiska processer. I princip skulle man kunna subtrahera denna baslinje från uppmätta 

data och komma fram till den verkliga korrosionshastigheten. 

 

Det torde dock vara mycket svårt att bestämma läget för denna baslinje och det finns inget 

som tyder på att baslinjen skulle vara konstant i tiden. I fallet med koppar i bentonit kan man 

tvärtom vänta ett starkt tidsberoende. Baslinjens läge beror ju av mängden 

korrosionsprodukter (koncentrationen Cu
2+

 i exemplet ovan). Exponeringen torde starta med 

en ren kopparmetall och liten mängd korrosionsprodukter. Korrosion producerar en viss 

mängd korrosionsprodukter. I takt med att det initiala syret konsumeras så avtar produktionen. 

Korrosionspotentialen sjunker och Cu(II) blir därmed mer elektrokemiskt aktiv. 

Korrosionsprodukterna omvandlas till mer stabila modifikationer och löst koppar diffunderar 

bort från elektroden.  
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Figur A1. Ett så kallat Tafel diagram för koppar i en lösning med tre alternativa 

koncentrationer Cu
2+

. Från "Kinetics of copper dissolution and deposition in aqueous sulphate 

solution" Hurlen, T.  et al, Electrochim Acta 23 pp 39-44 (1978)) 

 

 

 

Som metoden att uppskatta korrosionshastighet från polarisationsmotstånd nu används i 

Minican och i Prototyp så torde man endast kunna säga att den verkliga korrosionshastigheten 

är lägre än den "uppmätta". Felet, som är ett tolkningsfel, och inte ett mätfel, ligger 

någonstans mellan 0 och 100%. Trender och tendenser man tycker sig mäta kan vara trender 

hos baslinjen. 

 

I diagram där det står "uppmätt korrosionshastighet" borde det stå "uppmätt elektronutbyte 

tolkat som korrosionshastighet", eller motsvarande.  
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