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Förord 
Denna studie har till stor del bedrivits på Bravikens pappersbruk, Holmen Paper AB utanför 
Norrköping. De prover som har analyserats har utförts vid Bravikens miljökontroll. Jag vill tacka 
dem som hjälpt mig när jag genomfört mina analyser så att de har gått till på rätt sätt. Dessutom 
vill jag tacka dem som hjälpt mig att svara på frågor och funnits till hand. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Per Sandén. Utan din hjälp hade nog inte denna 
studie kunnat genomföras. Dessutom vill jag tacka mina ”basgruppsmedlemmar” Catrin 
Samuelsson och Karolina Hedlund. Det har varit skönt att träffas och få diskutera uppsatsen och 
även nyttigt att följa andras C-uppsats arbete. Tack för all vägledning och tips. Det har varit 
värdefullt!  
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Sammanfattning 
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifter vi känner till. Regeringen har därför arbetat fram ett 
förslag till förbud mot kvicksilver som kemikaliereagens från år 2004. Detta förbud innebär att 
många laboratorier måste byta analysmetoder. Vid analys av CODCr används kvicksilversulfat för 
att minska interferens från klorid. Bravikens pappersbruk använder en CODCr-metod som 
innehåller kvicksilver. Syftet med denna undersökning har varit att ta fram en lämplig metod för 
att mäta syreförbrukning som ej innehåller kvicksilver vid analysen. 
 
Två olika CODCr-analyser har utförts, en med kvicksilver och en utan. Dessa har sedan jämförts 
med statistiska tester. Resultatet visar att det är en skillnad mellan metoderna. Metoden utan 
kvicksilver visar signifikant högre värden än metoden med kvicksilver. En linjär regression 
visade att det fanns ett signifikant samband mellan metodernas resultat. Från den linjära 
regressionsanalysen har en ekvation mellan metoderna beräknats. Eftersom denna ekvation är 
beroende av vattnets kemiska sammansättning kan den dock inte appliceras på alla typer av 
vatten.  
 

Summary 
Mercury is one of the most toxical substances that we have. The Swedish Goverment has therefor 
suggested a law which prohibits mercury as reagent in chemical analysis from year 2004. The 
law means that many laboratories have to change their analysis methods if it gets through. When 
analysing CODCr, mercurysulphate is used to prevent interferences from chloride. Braviken´s 
papermill uses a CODCr method which contains mercury. The aim of this study was therefor to 
find a method to measure oxygen demand without using mercury.  
 
Two different CODCr-analysis have been used. One containing mercury and one does not. These 
have been compared by using statistical methods. The result shows that there is a different 
between the methods. The methods without mercury shows a significant higher result than the 
methods containing mercury. A linear regression analysis has been made to see if there is a 
relationship between the methods. It is a obvious relation. From the linear regressionanalysis, a 
equation between the methods has been calculated. Because the equation is dependent on the 
chemistry in the water, this equation can not be used on all types of water. 
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1.Inledning 
Ett av Sveriges femton miljökvalitetsmål lyder ”En giftfri miljö”. Syftet med målet är att miljön 
ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Förhoppningen är att miljökvalitetsmålet ska 
nås inom en generation1. 
 
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifter vi har på jorden2. Belastningen av kvicksilver på vår 
miljö måste därför minska. Regeringen har som mål att få bort kvicksilvret från marknaden och 
har därför vidtagit en rad åtgärder. En förordning (1998:944) om förbud i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter har tagits fram. Dessförinnan har vissa 
åtgärder mot kvicksilver redan gjorts. Sedan den 1 januari 1992 får vissa varor inte yrkesmässigt 
tillverkas eller säljas om de innehåller kvicksilver. Vidare är det förbjudet från den 1 juli 1997 att 
exportera varor som termometrar och termostater där kvicksilver samt kemiska föreningar och 
beredningar med kvicksilver ingår. Utöver detta har regeringen anmält ett förbud mot användning 
av kvicksilver till EU. Träder detta förbudet i kraft får inte kvicksilver användas som 
analyskemikalie från år 20043.  
 
För att få en inblick i varför förbudet mot kvicksilver har föreslagits är kunskap om kvicksilvrets 
kemiska egenskaper nödvändig. Det finns en anledning till varför regeringen har valt att det ska 
bort från marknaden. Kvicksilver är en av våra giftigaste tungmetaller och dessutom lättflyktig. 
Det förekommer i låga koncentrationer i berggrunden främst som mineralet cinnober, HgS. När 
kvicksilver emitteras till luften från exempelvist deponier kan det lagras i mark, sediment och 
levande organismer. Det bildar dessutom många typer av komplex i naturligt vatten. Kvicksilver 
används främst vid industriella processer som tillverkning av klor, i batterier och inom 
metallurgi4. Kvicksilver kan finnas med i flera kemiska föreningar. Det ger uppenbara 
miljöeffekter när det förekommer i olika organiska föreningar, då framförallt som 
metylkvicksilver. Metylkvicksilver tas upp av olika organismer där det bioackumuleras och ger 
toxiska effekter främst hos toppkonsumenter5. Kvicksilver är flyktigt och kan tas upp genom 
huden och andningsvägarna. Inandning av kvicksilver kan orsaka svåra skador på lungorna. 
Vidare kan det finnas förhöjda halter av ämnet i fisk och bröstmjölk vilket kan ge upphov till 
grava utvecklingsstörningar hos barn6. Eftersom kvicksilver är ett grundämne och inte kan brytas 
ned behåller det sin toxicitet för alltid. 
 
Ett förbud mot kvicksilver som analyskemikalie innebär att många laboratorier måste hitta 
alternativa metoder som ger samma resultat som de tidigare metoderna som innehåller 
kvicksilver. Mätning av COD (kemisk syreförbrukning) är den analys som står för den största 
enskilda förbrukningen av kvicksilver som analyskemikalie7. CODCr innehåller dikromat och 
behöver tillsats av kvicksilver för att minska interferens från klorid. För att hitta en passande 
metod som ger likvärdiga resultat som den nuvarande CODCr–metoden krävs det att parallella  

                                                 
1 Proposition 2000/01:130 
2 SOU 2001:58, s 17 (2001) 
3 SOU 2001:58, s 17 (2001) 
4 Warfvinge,s 236 (1997) 
5 Naturvårdsverkets rapport 4772, s 11-12 (1997) 
6 Warfvinge, s 234-236 (1997) 
7 Naturvårdsverket rapport 5030, s 55 (1999) 



Anna-Karin Ax  03-06-03 
Miljövetarprogrammet 
 

 5

mätningar görs dels med den nuvarande och dels med en tänkbar metod för framtiden och sedan 
jämföra dessa och se om de har ett samband med varandra eller om de är ekvivalenta. 
 
Kemisk syreförbrukning, COD, är ett uppskattat mått på den teoretiska syreförbrukningen, det 
vill säga mängden syre som förbrukas vid total oxidation av löst och suspenderat material 
(organiska föreningar) till oorganiska slutprodukter. Det beror framförallt på hur fullständig 
oxidationen är om värdena från analysresultatet stämmer överens med det teoretiska värdet. Om 
ett vatten innehåller stora mängder svåroxiderade ämnen kan COD-värdet vara ett mindre bra 
mått på det teoretiska syrebehovet8. Det är viktigt att mäta syreförbrukningen för ett vatten 
eftersom utsläpp av syreförbrukande substanser kan leda till syrebrist hos sjöar och hav och hotar 
därmed faunans överlevnad9. 

Bakgrund till studien 
Bravikens pappersbruk, Holmen Paper AB, är ett av de företag som påverkas av den nya lagen. 
Braviken är klassad som miljöfarlig verksamhet och till följd av det måste de kontrollera sin 
verksamhet, bland annat genom att analysera vissa parametrar på avloppsvattnet. Vid tillverkning 
av papper går det åt stora mängder processvatten som Braviken tar från Motala ström. Braviken 
har fått ett villkor från miljödomstolen att de ska mäta CODCr i sitt avloppsvatten. Det renade 
avloppsvattnet släpps ut i Bråviken som är Bravikens recipient. Det finns klorid i 
avloppssystemet vilket har lett till att Bravikens laboratorium hittills har använt sig av en metod 
som innehåller kvickersilversulfat för att få bort eventuella störningar från kloriden. Detta 
betyder att de måste hitta en ny metod för CODCr för att de ska kunna klara ett eventuellt förbud 
mot kvicksilver som analyskemikalie från år 2004.  

2.Syfte med studien 
Syftet har varit att jämföra två befintliga metoder för mätning av syreförbrukande ämnen för att 
ta bort användandet av kvicksilversulfat. Två olika CODCr -metoder har använts för att analysera 
Bravikens avloppsvatten. Den ena metoden är den som Braviken använder sig av i dag när de 
utför sina CODCr -analyser och som innehåller kvicksilversulfat. Den andra metoden kommer 
från samma tillverkare (Dr Lange) men innehåller inget kvicksilversulfat. Resultaten från dessa 
analyser har sedan jämförts med hjälp av olika statistiska metoder. De två metoderna har jämförts 
dels för att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan dem och dels för att se om 
avvikelsen mellan dem skiljer beroende på vattentyp och COD-halt. Dessutom har tester gjorts 
för att se om det finns ett samband mellan metoderna och hur detta i sådana fall ser ut.  

                                                 
8 Svensk Standard SS028142 (1991) 
9 http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/bedgrund/sjo/sjodok/syre.html (2003-04-23) 
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3.Metodik och genomförande av projektet 

Prover 
Proverna har analyserats på avloppsvatten från Bravikens pappersbruk egna vattenrening. 
Provplats för proverna har dels varit inloppet till flotationen som är det sista reningssteget i 
avloppssystemet och dels utloppstuben. Vattnet från utloppstuben är det vatten som sedan rinner 
ut till Bråviken. Inhämtningen av prover har skett dagligen av personal vid vattenreningen på 
Bravikens peppersbruk. Proverna är dygnsprover som tas som ett enda prov vid en viss tidpunkt. 
Anledningen till att två olika vattenprover analyserades var att halten COD-förbrukande ämnen 
skiljer mellan före och efter flotation. Detta för att se om en eventuell avvikelse mellan 
metoderna även varierar beroende på hur hög COD-halten är och beroende på vattentyp.  

Bestämning av COD  
Vid analysen av COD användes två olika ampullmetoder för att mäta halten kemisk 
syreförbrukande ämnen. Båda två är utvecklade för användningsområde inom avloppsvatten och 
processkontroll. De metoder som utfördes var Dr Langes kyvett-test LCK114/814 som innehåller 
kvicksilversulfat för att minska kloridinterferens och Dr Langes kyvett-test LCK 214/814 som ej 
innehåller kvicksilversulfat. För att läsa av resultatet användes DR LANGE ISIS 9000 MDA 
photometer. Metoderna är tyska standardmetoder och jämförbara med Svensk Standard SS 02 81 
42, Vattenundersökningar – Bestämning av kemisk oxygenförbrukning hos vatten – CODCr 
oxidation med kromat. Metoden grundar sig på att en känd mängd kaliumdikromat som finns i en 
svavelsyralösning reduceras av oxiderbart material i provet till kromjoner. Den resterande mängd 
kaliumdikromat som finns i provet mäts i en fotometer. Fotometern är inställd på en viss 
våglängd som absorberas av en viss typ av atomer. Genom att beräkna den totala ljusmängden 
minus den absorberande ljusmängden får man reda på hur mycket det finns av ett visst ämne i en 
lösning. CODCr värdet beräknas från mängden förbrukad dikromat. 
 
Utförande av Dr Langes kyvett-test LCK114/814 gick till på följande sätt: Först skakas 
bottensatsen i kyvetten för att alla kemikalier som finns i kyvetten ska blandas homogent. 
Därefter doseras 2 ml av provet i kyvetten. Korken skruvas sedan på och kyvetten torkas av så att 
inte eventuella rester på kyvetten ska kunna förångas och explodera i termoreaktorn. Därefter 
blandas lösningen genom att vända flera gånger på kyvetten. Kyvetten fick sedan stå i 
termoreaktorn 2 timmar i 148ºC. Detta för att provet ska återloppskoka och det oxiderbara 
materialet i lösningen kan då oxideras. Organiskt kol oxideras till koldioxid och vatten. Det 
oxiderbara materialet reducerar mängden kaliumdikromat och omvandlar det till kromjoner. När 
denna reducering sker ändrar lösningen färg från gulorange till grön. När återloppskokningen är 
färdig ska den varma kyvetten vändas två gånger så att bottensatsen blandas i lösningen. Därefter 
får kyvetten svalna i rumstemperatur. Kyvetten torkades av och slutligen lästes resultatet av 
genom att stoppa kyvetten i en fotometer efter att ha följt instruktionerna enligt 
instruktionsmanualen. Efter analysen skickas förbrukade ampuller tillbaka till tillverkaren Dr 
Lange i Tyskland där det tas omhand för återvinning. 
 
Utförande av Dr Lange kyvett-test LCK214/814 skedde på i stort sett samma sätt som för 
LCK114/814 med undantag för att kyvetten ej behöver skakas före dosering av provet. 
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För att få tillförlitliga värden analyserades ett antal standarder med bestämda värden. Följande 
standarder bereddes: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 mg/l COD. Standarden späddes från en 
stamlösning innehållande kaliumhydrogenftalat och destillerat vatten. De mätningar som utfördes 
var endast på den kvicksilverfria metoden. För metoden med kvicksilver användes redan befintlig 
kalibreringskurva. 

Bestämning av kloridhalt  
Halten klorid bestämdes vid inloppet till flotationen samt utloppstuben för att se om den påverkar 
resultatet på analysen. I CODCr-analysen är det vanligt att en silverförening tillsätts som 
katalysator för att förhöja oxidationen av en viss organisk förening. Silverjoner och kloridjoner 
binds dock starkt till varandra. Silverjoner maskerar kloridjoner genom omvandling till osynlig 
silverklorid. Vid oxidationen bildar kloridjoner klorgas. När klorid oxideras till klor får man en 
positiv interferens. Silverjonernas förmåga att fungera som katalysator minskar därmed. Denna 
interferens minskas genom tillsats av kvicksilversulfat som maskerar kloriden och i och med 
detta minskar oxidationen av kloridjoner10. 
 
Resultatet av kloridhalten bestämdes i jonkromatograf (DX-100 Ion). En jonkromatograf 
separerar utvalda joner mellan en mobilfas och en stationärfas som bromsar upp olika typer av 
joner olika mycket vilket gör att de separeras11. Analysen skedde på följande sätt: Först filtreras 
provet genom ett glasfiberfilter MGA och sedan genom ett membranfilter 0,45 µm för att få bort 
alla små partiklar som finns i provet. Därefter injiceras provet i jonkromatografenoch ett resultat 
kan läsas av. 

Mätosäkerhet 
Trots att en analys gått till på rätt sätt finns det faktorer som påverkar en spridning av 
mätstorheten. En mätosäkerhet kan till exempel bero på ofullständig definition av mätstorheten, 
provtagning, matriseffekter, miljöförhållanden, osäkerheter för vikter och volumetrisk utrustning, 
referensvärden, uppskattningar och antaganden som ingår i mätmetoden och rutinen, samt 
slumpmässig variation12. Eftersom en mätosäkerhet för CODCr-metoden med kvicksilver fanns att 
tillgå beräknades endast mätosäkerheten för metoden utan kvicksilver. Uttrycket för 
mätosäkerhet modifieras genom att införa korrektionsfaktorer: 
C = R * F 
R = kontrollprovets osäkerhet 
F = homogenitet (utgörs av internkalibreringens osäkerhet) 
 
Först beräknas spridningskoefficienten (cv) för F respektive R genom att ta standardavvikelsen 
dividerat med medelvärdet. För att få svaret i procent multipliceras det sedan med 100. 
 
Den sammanlagda standardosäkerheten beräknas sedan: √(F2 + R2) 
Eftersom osäkerheten som ska anges är en utvidgad mätosäkerhet U multipliceras den med två. 

Antal prover 
SWEDAC som är tillsynsmyndighet inom ackreditering av laboratorier anser att 15 prover per 
analysmetod behövs när en interkalibrering ska göras. Därför analyserades 15 prover med den 
                                                 
10 http://ecommerce.hach.com/stores/hach/pdfs/Literature/L7053.pdf (2003-05-05) 
11 Fifield and Haines, s 94 (1995) 
12 Örnemark, s 11 (2000) 
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kvicksilverfria metoden och 15 prover med metoden med kvicksilver. Provvattnet för samtliga 
prover togs vid samma tillfälle från utloppstuben och var alltså detsamma under denna 
provningsjämförelse. Därefter utfördes två prover på respektive metod på inloppet till flotation 
samt två prover på respektive metod på utloppstuben varje dag under en kortare tidsperiod, totalt 
24 prover för respektive metod på utloppstuben och 11 på respektive metod på inloppet till 
flotationen. Vid samtliga tillfällen som analyserna utfördes mättes även ett prov med 
standardlösning 100 mg/l COD på respektive metod.  

Data från ITM:s interkalibrering 
Jag har kompletterat mitt eget datamaterial med datamaterial från en annan studie för att bättre 
kunna styrka resultaten i denna studie. Institutet för tillämpad miljöforskning, ITM, vid 
Stockholms universitet har gjort en provningsjämförelse där både ackrediterade och ej 
ackrediterade laboratorium deltar. Denna studie innefattar bland annat en jämförelse av CODCr -
analyser med kvicksilver samt CODCr -analyser utan kvicksilver. Jag använde mig av deras 
resultat från Dr Lange-metoden eftersom det var samma metod som utförts i denna studie13. 
Laboratorierna har endast utfört en analys, antingen på metoden med eller på metoden utan 
kvicksilver. Detta gör att resultaten ej är parvisa, vilket begränsar möjligheten något att statistiskt 
kunna analysera materialet. Tyvärr har även ITM få resultat som är utförda på den kvicksilverfria 
metoden. 

Statistisk bearbetning 
Samtliga statistiska tester är utförda i det statistiska dataprogrammet SPSS 11.5 for windows. För 
att kunna bedöma om datamaterialet var parametriskt eller ej studerades det grafiskt i ett 
histogram uppritat i SPPS. Där kunde det uttydas att datan uppvisade en skevfördelning och ej 
följer normalfördelningskurvan. Därför används icke-parametriska statistiska tester14. 

Parvisa observationer 
För att kunna besvara om det finns en signifikant skillnad mellan de olika metoderna utfördes 
parvisa statistiska test. Finns det ingen signifikant skillnad, vilket är en önskan, visar båda 
metoderna samma resultat vilket innebär att metoden utan kvicksilver ska kunna ersätta den med 
kvicksilver utan några problem. För att bestämma om medianerna från de olika analysmetoderna 
skiljde sig åt användes det statistiska testet Wilcoxon. Wilcoxon ser om det finns en signifikant 
skillnad mellan varje parad observation. Skillnaden mellan observationerna beräknas och rankas 
sedan efter storleken från liten till stor skillnad. Det antas att det inte är någon skillnad mellan de 
parvisa observationerna om de positiva och negativa rankningarna är lika stora. Nollhypotesen 
testas genom att jämföra den lägsta ranksumman i en tabell med kritiska värden. Är det lika eller 
lägre än det kritiska värdet kan nollhypotesen förkastas. Wilcoxon-test är bra att använda om det 
finns få observationer i undersökningen. 
 
Ett Wilcoxon-test utfördes på mätvärden från de 15 prov från utloppstuben som togs vid samma 
tidpunkt på respektive metod för att se om medianerna mellan de olika metoderna skiljer sig åt. 
 
Ett liknande test som testet ovan utfördes. Denna gång dock med samtliga resultat från den egna 
studien, både de från interkalibreringen och de från tidserien. Detta för att även här se om 

                                                 
13 Lagerman och Sköld, (2001) 
14 Wheater och Cook, s 31 (2002) 
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resultaten mellan metoderna skiljer sig åt men med fler observationer att tillgå vilket ökar 
möjligheten att förkasta nollhypotesen. 
 
Dessutom utfördes även ett Wilcoxon-test på differensen mellan de olika metoderna på inloppet 
till flotationen och utloppstuben. Genom att jämföra differensen mellan metoderna på olika typer 
av vatten kan det uttydas om det finns någon störning i den kvicksilverfria metoden beroende på 
typ av vatten. Varierar avvikelsen mellan metoderna så finns det något som interfererar. Vattnet i 
flotationen och utloppstuben är två olika typer av avloppsvatten. Vattnet i utloppstuben har en 
större reningsgrad än det i inloppet till flotationen vilket medför att det borde finnas fler ämnen 
som kan interferera i vattnet på inloppet till flotationen. 
 
Slutligen beräknades skillnaden mellan metoderna i absoluta tal. Eftersom provernas halt har 
varierat har beräkningen skett på följande sett. Först beräknades skillnaden mellan varje parad 
observation och sedan har medianen av dessa räknats fram. Medianen visar det mittersta värdet 
av alla uppmätta skillnader. 

Mann-Whitney 
För att se om det finns en signifikant skillnad mellan metoderna från ITM:s mätvärden utfördes 
Mann-Whitney tester. Mann-Whitney är ett t-test för icke-parametrisk data och mäter skillnaden 
mellan två oberoende grupper genom att jämföra medianerna. Totalt fyra tester utfördes, ett test 
per prov. Samtliga observationer för varje prov för de båda metoderna jämfördes då.  

Linjär regressionsanalys 
I denna studie kan det vara av intresse att se om det finns en ekvation som beskriver sambandet 
mellan metoden med kvicksilver och metoden utan. Om ett samband mellan två variabler antas 
finnas kan en regressionsanalys utföras för att hitta en ekvation mellan sambandet. Sambandet 
mellan två variabler x och y och kan skrivas: 
 y = a + b * x + e.  
Där y är den beroende variabeln, x är den oberoende variabeln, a är skärningspunkten på x-axeln, 
b är riktningskofficienten och e = prediktionsfelet. En regressionsanalys ger dock inget exakt 
resultat. Ett givet x kan ha flera y-värden. Vid linjär regressisonsanalys bör en residualanalys 
göras för att försäkra sig om att antaganden, som linjär regression baseras på, är rimliga. 
Residulatestet utfördes i SPPS i samband med den linjära regressionen. Residualerna ska vara 
oberodende och får ej ha extremt sneda fördelningar för att en linjär regression ska kunna 
genomföras. 
 
Trots att det kan finnas en eventuell signifikant skillnad mellan metoderna kan ett samband 
mellan dem förekomma. Detta samband skulle innebära att man med hjälp av en ekvation kan 
räkna om resultatet från den kvicksilverfria metoden till ett motsvarande värde som den tidigare 
metoden med kvicksilver visade. Ett test har utförts på mina egna mätvärden och ett annat test på 
ITM:s mätvärden. För att utföra en linjärregression måste observationerna vara parvisa. Eftersom 
resultaten från ITM ej är parvisa har medianen för respektive provvatten och metod beräknats 
med hjälp av beskrivande statistik och sedan använts i analysen. Detta medför att endast fyra par 
jämförts eftersom det bara finns fyra olika provvatten för ITM. Antalet observationer på ITM:s 
test blir alltså väldigt låg och därmed även styrkan på testet. I samtliga test har metoden med 
kvicksilver varit den beroende variabeln y och metoden utan kvicksilver den oberoende variabeln 
x. 
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Signifikansnivå 
För samtliga statistiska tester har en signifikansnivå på 5% valts. Signifikansnivån anger hur stort 
p-värdet för de statistiska testerna får vara för att nollhypotesen ska kunna förkastas eller ej. 
Nollhypotesen för Wilcoxon samt för Mann Whitney säger att det inte finns någon skillnad 
mellan observationerna medan alternativhypotesen säger att det finns en skillnad. Nollhypotesen 
för linjär regressionsanalys säger att det inte finns något linjärt samband och alternativhypotesen 
att det finns ett samband. Är p-värdet < 0,05 kan nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen 
antas. 
 

4.Resultat 

Kalibrering 
Diagrammet nedan (figur 1) visar en kalibreringskurva för den kvicksilverfria metoden. De 
uppmätta värdena inom mätområdet (100-200 mg/l) stämmer bra överens med det bestämda 
värdet på standarderna. Däremot blir de uppmätta värdena något lägre än standarden när värdena 
blir högre (> 600 mg/l). Eftersom mina mätvärden ligger inom området mellan 100-250 mg/l ses 
inte det som något större problem. 
 

Figur 1. Kurva över uppmätt COD-standard för metoden utan kvicksilver. 

Mätosäkerhet 
För att kunna beräkna mätosäkerheten för metoden utan kvicksilver bestämdes cv för F till 3 och 
cv för R till 1. Från dessa värden beräknades den utvidgade mätosäkerheten till 8 %. Denna 
mätosäkerhet visar att varje analys kan skilja 8 % både uppåt och nedåt. Av säkerhet för att 
undvika felberäkningar har en avrundning uppåt skett vid beräkningarna. Av den totala 
mätosäkerheten är 25 % fördelad på kontrollprovsfaktorn (R) och 75 % på homogeniteten (F). 
Mätosäkerheten för metoden med kvicksilver är beräknad till 10 %. 

Statistiska tester 
I det första Wilcoxon-testet jämfördes resultatet från utloppstuben vid det tillfälle då 15 prover 
analyserades på respektive metod på samma vatten. Testet ger ett p-värde < 0,001. Därmed kan 
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nollhypotesen förkastas då p-värdet är < 0,05. Det finns en klar skillnad mellan metoderna. 
Denna skillnad syns tydligt i figur 2. Medianvärdet är högre för metoden utan kvicksilver jämfört 
med metoden med kvicksilver. Konfidensintervallet på medelvärdet för metoden med kvicksilver 
låg mellan 130,4 mg/l (nedre gräns) och132,4 mg/l (övre gräns). För metoden utan kvicksilver 
låg detta värde mellan 142,7 mg/l (nedre gräns) och 146,6 mg/l (övre gräns). I absoluta tal blir 
skillnaden mellan metoderna 12 mg/l. Beräknat i procent visar metoden utan kvicksilver ca 9 % 
högre än metoden med kvicksilver. Detta ligger inom mätosäkerhetsområdet.  

Figur 2. Boxplot över COD-metoden för kvicksilver respektive ej kvicksilver. Boxploten visar uppmätta 
halten COD mg/l i utloppstuben. I boxen finns 50 % av de mittersta värdena. Strecket i boxen visar 
medianen och svansarna visar spridningen av värdena. Skevheten är större på metoden utan kvicksilver. 
 
I det andra Wilcoxon-testet där samtliga undersökta prover på båda metoderna jämförts finns det 
en skillnad mellan metoderna. P-värdet är < 0,001. Nollhypotesen kan förkastas. 
Konfidensintervallet på medelvärdet för metoden med kvicksilver låg mellan 147,0 mg/l (nedre 
gräns) och174,9 mg/l (övre gräns). För metoden utan kvicksilver låg detta värde mellan 163,2 
mg/l (nedre gräns) och 190,3 mg/l (övre gräns). I absoluta tal blir skillnaden mellan metoderna 
14,5 mg/l. Denna skillnad beräknad i procent visar att metoden utan kvicksilver visar ca 7 % 
högre än metoden med kvicksilver. Se även bilaga 1 för samtliga resultat på analyserna. 
 
En jämförelse mellan differensen för de båda metoderna på två olika vatten, inloppet till 
flotationen och utloppstuben med olika halter av COD har gjorts. Wilcoxon-testet visar ett p-
värde på 0,045 vilket betyder att nollhypotesen kan förkastas. Det finns en signifikant skillnad på 
avvikelsen mellan metoderna. Nedan (se figur 3A och 3B) visas tidserier för respektive 
provtagningsplats som består av olika typer av vatten och som har olika hög halt av COD-
förbrukanden ämnen. 
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Figur 3A. Diagrammet visar halten COD mg/l 
på in till flotationen för respektive analysmetod  

Figur 3B. Diagrammet visar halten COD mg/l 
på utloppstuben för respektive analysmetod  

 
 
Ett Mann-whitney-test har gjorts på ITM:s mätvärden där de båda metoderna jämförts. Samtliga 
tester visar ett p-värde < 0,001 vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. Detta betyder att 
COD-halten även på ITM:s prover skiljer sig mellan metoderna. Metoden utan kvicksilver visar 
ett betydligt högre resultat än metoden med. Det syns också en tydlig skillnad på avvikelsen 
mellan metoderna på proverna. Den är större ju högre halten COD är. Tabell 1 visar övre 
respektive nedre gränsen för 95 % konfidensintervallet samt medelvärde för respektive metod på 
alla proverna. Avvikelsen mellan metoderna ges dels i absoluta tal beräknat på medelvärdet och 
dels procentuellt. Den procentuella avvikelsen anger hur många procent högre metoden utan 
kvicksilver visar jämfört med metoden med kvicksilver.  
 
Tabell 1. Beskrivande data över ITM:s resultat. Resultatet anges i mg/l COD. 
 
prov nedre gräns 

Hg  
övre gräns 
Hg  

medel   
Hg 

nedre gräns 
ej Hg  

övre gräns 
ej Hg  

medel 
ej Hg  

avvikelse 
Hg/ej Hg  

procentuell 
avvikelse 

1 23,0 25,2 24,1 37,5 49,0 43,2 19,1 79 
2 23,6 26,1 24,8 34,5 46,3 40,4 15,6 63 
3 274,1 279,1 276,6 294,8 317,5 306,1 29,5 11 
4 276,5 281,9 279,2 295,3 318,0 306,6 27,4 10 
 

Linjär regressionsanalys 

Mätvärden från analyser vid Bravikens pappersbruk 
Testet visar att det finns ett tydligt positivt samband mellan de olika metoderna. P-värdet är < 
0,001 för lutningskoefficienten och 0,046 för konstanten som skär y-axeln vilket betyder att 
nollhypotesen kan förkastas, det finns ett signifikant samband mellan metoderna. 
Konfidensintervallet ligger mellan 0,93 – 1,04 vilket betyder att lutningskoefficienten sannolikt 
ej är skild från 1. Värdet för korrelationskoefficienten är 0,988. Följande ekvation har tagits fram 
för analysering av CODCr med den kvicksilverfria metoden för att visa vad den tidigare metoden 
med kvicksilver skulle ha visat för resultat. Ekvationens användningsområde är främst inloppet 
till flotationen samt utloppstuben vid Bravikens pappersbruk: 
y = 0,982 * x – 10,194 
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Där y är metoden med kvicksilver och x är metoden utan kvicksilver. Linjens lutning är 0,982 
och skärningen på y-axeln då x = 0 är -10,194. Värdena från ekvationen är hämtade i tabell 2. 
 
Tabell 2. Resultaten visar sambandskoefficienten mellan de båda CODCr -metoderna vid analys på 
Braviken pappersbruks avloppsvatten. 
 
  Ej standardiserad koefficienter Standardiserad koefficienter Sig. 
  B Beta   
(konstant) -10,194   ,046 
Ej Hg ,982 ,988 ,000 
 
 
Eftersom det finns ett prediktionsfel för varje observation finns inte prediktionsfelet, e med i den 
beräknade faktorn. Scatter-diagrammet visar därför hur den beräknade linjen (den mittersta) för 
CODCr-metoden med kvicksilver ser ut samt hur mycket observationerna avviker från linjen. De 
två nästkommande linjerna visar konfidensintervallet för linjen och de två yttersta linjerna visar 
ett konfidensintervall för ett skattat y-värde när man känner ett nytt x-värde. 

Figur 4. Scatter-diagrammet visar hur det linjära sambandet mellan metoderna ser ut. 
 

Mätvärden från ITM 
Resultaten visar att även mätvärdena på de olika CODCr -metoderna som rapporterats in till ITM 
har ett samband. Nollhypotesen har förkastats eftersom p-värdet är < 0,001 för 
lutningskoefficienten och 0,016 för konstanten som skär y-axeln. Konfidensintervallet ligger 
mellan 0,96 – 0,999 vilket innebär att lutningskoefficienten är under 1. Värdet för 
korrelationskoefficienten är 1,00. Ekvationen som främst bör användas inom det området det är 
framtaget blir dock lite annorlunda i detta fall: 
y = 0,977 * x – 18,846  
Där y är metoden med kvicksilver och x är metoden utan kvicksilver. Linjens lutning är 0,977 
och skärningen på y-axeln då x = 0 är –18,846. 
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Tabell 3. Resultaten visar sambandskoefficienten mellan de båda CODCr -metoderna från ITM:s resultat. 
 
  Ej standardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 
Sig. 

  B Beta   
(konstant) -18,846   ,016 
Ej Hg ,977 1,000 ,000 
 
 
Eftersom det finns ett prediktionsfel för varje observation finns inte prediktionsfelet, e med i den 
beräknade ekvationen. Scatter-diagrammet visar därför hur den beräknade linjen (den mittersta) 
för CODCr-metoden med kvicksilver ser ut samt hur mycket observationerna avviker från linjen. 
De två nästkommande linjerna visar konfidensintervallet för linjen och de två yttersta linjerna 
visar ett konfidensintervall för ett skattat y-värde när man känner ett nytt x-värde. 

Figur 5. Scatter-diagrammet visar hur det linjära-sambandet mellan metoderna ser ut. 

Kloridhalt 
Kloridhalten för inloppet till flotationen uppmättes till 29,7 mg/l och 30,5 mg/l för utloppstuben den 2 
april 2003. Denna halt anses förhållandevis låg eftersom metoden utan kvicksilver kan mäta prover som 
har en kloridhalt som ej överstiger COD-halten. Metoden med kvicksilver kan mäta prover som har en 
kloridhalt som ej överstiger 1500 mg/l. 
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5.Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om Dr Lange LCK 114/814 med kvicksilversulfat kunde 
ersättas med Dr Lange LCK 214/814 utan kvicksilver. Studien genomfördes därför att kvicksilver 
är en av våra farligaste miljögifter och ska om förbudet träder i kraft förbjudas som 
analyskemikalie från och med år 2004. Därmed behöver Bravikens pappersbruk en metod som 
ersätter den nuvarande CODCr -metoden. 
 
De statistiska tester som genomförts visar att det är en signifikant skillnad mellan metoderna. 
Studeras resultatet kan det uttydas att metoden utan kvicksilver visar ett signifikant högre värde 
än metoden med. Resultat innebär därför att eftersom det finns en skillnad så kan det vara svårt 
att utan vidare byta ut metoden med kvicksilver till metoden utan kvicksilver. 
 
Då det visar sig att resultaten för proven skiljer sig åt beroende på vilken metod som använts 
finns det sannolikt något i provet som stör den kvicksilverfria metoden. Enligt tillverkarna av Dr 
Lange kan en hög kloridhalt störa resultatet. De uppmätta kloridvärdena på avloppsvattnet var 
dock inte speciellt höga (omkring 30 mg/l). Dr Langes kvicksilverfria metod ska kunna tillämpas 
på ett vattenprov där kloridhalten ej överstiger COD-halten. I detta fall har COD-halten uppmäts 
till 130-270 mg/l. Kloridhalten har alltså varit betydligt lägre än COD-halten. Det kan betyda att 
metoden utan kvicksilver störs redan av en mindre mängd klorid. Det kan även betyda att det 
finns fler faktorer än klorid som kan störa analysen i just detta vatten. Vid tillverkning av papper 
tillsätts en mängd olika kemikalier och under processen bildas många restprodukter. Någon av 
dessa skulle kunna störa metoden. 
 
Resultatet från Wilcoxon-testet visade att avvikelsen mellan de olika metoderna skiljer sig åt vid 
olika typer av vatten. Den var större på inloppet till flotationen än i utloppstuben, även COD-
halten var något högre på flotationen än på utloppstuben. Då kloridhalten endast skiljde 0,8 mg/l 
mellan de olika vattnen så finns det förmodligen även andra störningar i vattnet som påverkar 
resultatet. Eftersom vattnet i inloppet till flotationen inte är lika rent som vattnet i utloppstuben 
finns det förmodligen ämnen som ej reducerats i inloppet till flotationen och som påverkat 
resultatet på analysen. Den högre COD-halten i flotationen behöver inte ha samband med att 
avvikelsen är större där, dock är det troligt att det är så. Eftersom det är två olika vatten så finns 
det fler ämnen som interfererar på metoden istället. Då ett fåtal prover var analyserade så finns 
det dock en viss osäkerhet i detta Wilcoxon-test. Ett större datamaterial innebär alltid en större 
säkerhet. 
 
Mann Whitney-testet som utfördes på analysresultat från ITM:s jämförelserapport visar även de 
på en signifikant skillnad mellan metoderna. CODCr –metoden med tillsats av kvicksilver ger ett 
signifikant lägre resultat än metoden utan kvicksilver15. Ur deras rapport går det också att uttyda 
att det är en väsentlig skillnad på avvikelsen mellan metoderna på höga och låga COD-halter. I 
detta fall har dock kloridhalten mellan proverna skiljt sig åt. Kloridhalten var ~50 mg/l på  prov 1 
och 2 med lägre COD-halter samt ~65 mg/l för prov 3 och 4 med högre COD-halt. Skillnaden på 
resultatet mellan metoderna beror enligt Lagerman och Sköld till stor del på att kloridhalten 
skiljer mellan proven16. Det går därmed att uttyda att kloridstörningar har en påverkan på 
resultatet för analysen utan kvicksilver. Eftersom proverna består av olika typer av vatten är det 

                                                 
15 Lagerman och Sköld, s 7 (2001) 
16 Lagerman och Sköld, s 36 (2001) 



Anna-Karin Ax  03-06-03 
Miljövetarprogrammet 
 

 16

inte bara kloridhalterna som skiljer åt utan även den totala sammansättningen på vattnet och 
därmed även halten COD. Det kan alltså finnas andra ämnen än klorider som påverkar att 
avvikelsen mellan metoderna skiljer sig åt mellan proverna.  
 
Den linjära regressionsanalysen visade att det finns ett tydligt samband mellan metoderna och 
därför har en ekvation mellan dem kunnat beräknas. Vid användning av denna ekvation är det 
dock viktigt att ha i åtanke att ekvationen är beräknad på ett visst typ av vatten med en speciell 
kemisk sammansättning och COD-halt. Flera olika ekvationer behövs alltså beräknas för olika 
typer av vatten. Exempelvis ser den kemiska sammansättningen i kommunala avlopp och i 
industriella avlopp olika ut eftersom det inkommande vattnet på respektive ställe kommer från 
olika användningsområde. Ekvationen som beräknats i denna studie på resultat från Bravikens 
pappersbruk kan användas på andra vatten, men man bör vara försiktig om man applicerar den. 
Skulle avloppsvattnet se annorlunda ut vid ett annat tillfälle och innehålla mer eller mindre av de 
ämnen som stör metoden skulle det få till följd att avvikelsen mellan de båda metoderna ändras 
och där med även den beräknade ekvationen. Ser man till ekvationen som beräknades på ITM:s 
mätresultat så skiljer ej konstanterna signifikant från Bravikens resultat. Detta visar att 
sambandet mellan metoderna är ganska lika även om vattentyperna skiljer sig åt. Eftersom 
ekvationerna ej skiljer signifikant från varandra bör kloridjonerna därför ej ha stor interferens på 
den kvicksilerfria metoden i detta fall. Kloridhalterna mellan ITM:s prover och Bravikens prover 
skiljde åt men har för den skull ej påverkat resultatet särskilt mycket. Därför är det troligare att 
avvikelsen mellan metoderna på olika typer av vatten faktiskt beror på hur stor COD-halten är. 
Ekvationen beräknad på Bravikens pappersbruks resultat är dock säkrare än den beräknad på 
ITM:s eftersom fördelningen över det observerade intervallet är bättre där. I denna diskussion bör 
noteras att eftersom ITM:s data inte är jämt fördelat över det studerade intervallet vet man ej hur 
kurvan mellan observationerna egentligen ser ut. Detta gör att det inte går att ta för givet att 
sambandet är linjärt för ITM:s värden. 
  
Variansen för metoden utan kvicksilver är avsevärt större än för metoden med kvicksilver hos de 
resultat som ITM presenterar. Det finns alltså en stor spridning mellan olika lab även om samma 
rutiner och analysmetoder använts. Denna skillnad finns dock ej på de analyser som utförts på 
Bravikens miljökontroll. Den stora spridningen visar att det är svårt att analysera avloppsvatten. 
Detta bör beaktas vid analys av de statistiska resultaten. Den lilla skillnaden på ekvationen 
mellan ITM:s och Bravikens prover beror inte bara på att sammansättningen på vattnen ser 
annorlunda ut, utan även på att variansen mellan resultaten på ITM:s prover är så stor. 
 
När p-värdet är under signifikansnivån och nollhypotesen kan förkastas finns det en risk för att 
ett typ I fel begås. Nämligen att nollhypotesen förkastas trots att den är sann. I de flesta fall som 
nollhypotesen har förkastats är dock p-värdet < 0,001 . Det betyder att det är mindre än 0,1 % 
sannolikhet för nollhypotesen17. Detta innebär att trots att resultaten varit ganska få kan man med 
relativt stor säkerhet lita på de statistiska beräkningarna. 
 
Om Braviken kommer att använda sig av den nya CODCr –metoden kommer COD-halten att visa 
ett högre resultat än den gjorde tidigare trots att samma mängd COD släpps ut eftersom den 
kvicksilverfria metoden visar ett signifikant högre värde. Beräkningar visar att Braviken ligger så 
pass lågt under sin nuvarande dom att de skulle kunna klara av att understiga sitt gränsvärde även 

                                                 
17 Weather och Cook, s 53 (1995) 



Anna-Karin Ax  03-06-03 
Miljövetarprogrammet 
 

 17

om metoden byttes ut till den utan kvicksilver. Det är heller inget problem för Braviken att 
använda sig av den beräknade ekvationen om halterna håller sig inom de uppmätta COD- och 
kloridvärdena som analyserats under denna studie. 

Felkällor vid analysen av CODCr 
Resultaten i mina analyser kan ha felkällor. Eftersom analysen varit en ampullmetod med 
samtliga kemikalier redan uppmätta och på plats minskades dock risken för felkällor. Den största 
osäkerheten vid analysen är förmodligen hur stor mängd av provvattnet som överförts till 
kyvetten med pipetten. Pipetten är nämligen väldigt känslig för hur lätt man är på handen. Det är 
lätt att antingen få med för mycket av provvattnet i kyvetten eller missa den sista droppen som är 
kvar i pipetten. Det är också av största vikt att skaka provet ordentligt så det blir homogent. Jag 
har dock utfört prover parallellt med personal från miljökontroll på Braviken och då har 
resultaten varit de samma. Det fanns även risk för felspädningar och felaktiga uppmätningar när 
standarderna till kalibreringen bereddes. Vid mätning av kyvetten i fotometern är det dessutom 
lätt att lösningen i kyvetten rörs om och då visar fotometern ett högre värde. 

Validering av metoderna 
Vid analys av CODCr med ampullmetoden finns det vissa fördelar. Analysen är relativt snabb. 
Dikromat som används i analysen är stabilt vid rumstemperatur om det skyddas från solljus. 
Nackdelar med metoden är dock att vissa organiska föreningar bara blir oxiderade till viss del. 
Andra organiska föreningar som pyridin oxideras inte alls. Dessutom kan oorganiska ämnen 
interferera, främst klorid men även nitrit, hydrogensulfid, svaveldioxid och tvåvärt järn. Det är 
dock oklart i hur pass stor mängd dessa finns i Bravikens pappersbruk avloppsvatten. Jämförs de 
båda mätmetoderna för CODCr som använts i denna studie finns det en uppenbar skillnad, den 
ena innehåller kvicksilversulfat och den andra inte. I båda metoderna reagerar oxiderbara ämnen 
med en svavelhaltig kaliumdikromatlösning och med silversulfat som katalysator. 
Grönfärgningen på Cr3+ mäts sedan i en fotometer. I den metod som innehåller kvicksilversulfat , 
Dr Lange LCK 114/814, maskeras kloriden av kvicksilversulfat. I den andra metoden Dr Lange 
LCK 214/814, finns inget ämne som maskerar klorider. Det betyder att vid en analys av COD 
med den kvicksilverfria metoden kan även klorider finnas med i mätningen av halten COD. 

Övriga metoder vid mätning av syreförbrukning 
Även fast en ekvation som visar på sambandet mellan den kvicksilverfria metoden och den med 
kvicksilver är beräknad bör en vidare undersökning av andra alternativa metoder göras. Detta 
eftersom den uträknade faktorn skiljer något på de lika provtyperna och inte kan appliceras på 
alla vatten eftersom de kan bestå av olika komponenter som kan interferera metoden. En annan 
anledning är att det finns flera metoder för bestämning av syreförbrukningen hos ett vatten som 
kan ge ett objektivare värde på syreförbrukningen.  
 
Totalt organiskt kol, TOC, är ett mått på innehållet kol både i löst och partikulärt organiskt 
material i vatten. TOC ger dock ingen information vilken typ av organiskt material som vattnet 
innehåller18. TOC är den mest objektiva metoden att mäta organiskt material19. Det är viktigt att 
poängtera att TOC mäter mängden organiskt kol och är därför endast en indirekt parameter för 
syreförbrukningen. Kol ingår i alla organiska substanser och därför är TOC den enda direkta 

                                                 
18 Bydén et al, s 45 (1996) 
19 Fifield och Haines, s 381 (1995) 



Anna-Karin Ax  03-06-03 
Miljövetarprogrammet 
 

 18

mätparametern för organiskt material i vatten20. Metoden för att mäta TOC grundar sig på 
oxidation av organiskt kol till koldioxid21. TOC är skillnaden mellan totalt kol (TC) och totalt 
oorganiskt kol (IC). Är TC och IC väldigt lika kan det dock vara svårt att få ett riktigt TOC-
värde. Detta är dock inget problem för Braviken eftersom halten TC och IC ej är lika. 
 
Biokemisk syreförbrukning, BOD, är ett mått på mängden syre som går åt då vattnets 
mikroorganismer bryter ned organiskt material (biooxidation). BOD är även ett ungefärligt mått 
på mängden lätt nedbrytbart material22. En nackdel med BOD är att den inte ger en riktig bild av 
syreförbrukning eftersom den endast mäter lätt nedbrytbartmaterial. Mätmetoden är dessutom 
ganska krånglig och tar lång tid. Skillnaden mellan BOD och COD är ganska stor när det gäller 
pappersindustriella avloppsvatten. Den kemiska oxidationen (COD) bryter ned största delen av 
det organiska material som finns i ett avloppsvatten medan den biokemiska oxidationen (BOD) 
endast bryter ned lättnedbrytbart organiskt material23. 
 
När ett företag, Bravikens pappersbruk i detta fall har fått en dom från miljödomstolen på hur 
mycket COD de får släppa ut kan det dock vara svårt att byta metod helt till BOD eller TOC 
eftersom länsstyrelsen vill ha COD-värden. Naturvårdsverket har dock föreslagit att TOC enligt 
SS-EN 1484 ska ersätta CODCr för att få bort kvicksilvret då halten syreförbrukande ämnen 
mäts24. Just inom pappersindustrin är det dock svårt att ersätta COD med en passande TOC-
metod eftersom det finns krav på att mäta halten syreförbrukande ämnen genom hela processen. 
Det är svårt att hitta en TOC-metod som kan mäta prover med suspenderade ämnen i. De flesta 
metoder som finns idag kräver att provet måste filtreras så att inte suspenderade ämnen fastnar i 
kapillärerna på mätinstrumentet när det ska sugas in. En filtrering av provet påverkar COD-halten 
eftersom mycket av de syreförbrukande ämnena finns i det suspenderade ämnet som består av 
organiskt material25. 
 
Vidare menar Naturvårdsverket att en övergång från CODCr till TOC skulle innebära att man 
under ett års tid utför dessa analyser parallellt och sedan gör ett korrelationstest mellan 
variablerna. En övergång skulle även medföra att analyserna på laboratorier ersätts med online-
mätning26. Det är dock problematisk att använda online-mätare för ofiltrerade prov, särskilt i 
avloppsvatten27. Stagnemo (030403) menar att online-mätning kräver mycket kontroll och 
reparationer för att mätningarna ska fungera på ett tillfredställande sätt. Avloppsvatten är 
smutsigt och proppar igen vilket fodrar mycket extra arbete. 
 
Då BOD7 inte längre ses som en viktig kontrollvariabel av Naturvårdsverket ses ingen anledning 
till att det skulle vara aktuellt att ersätta CODCr med den. Dessutom har redan CODCr ersatt 
BOD7. COD och BOD mäter dessutom olika typer av syreförbrukning. COD mäter den kemiska 
och BOD den biokemiska syreförbrukningen. Bravikens pappersbruk har ett lågt utsläpp av BOD 
eftersom det lättnedbrytbara organiska materialet redan reducerats effektivt i 
reningsanläggningen innan det släpps ut. Genom att bara mäta BOD skulle måttet på 

                                                 
20 Naturvårdsverket rapport 3226, s 3 (1986) 
21 Svensk Standard SS 02 81 99 (1990) 
22 Svensk Standard SS 02 81 43 (1990) 
23 Naturvårdsverket rapport 3226, s 2 (1986) 
24 http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/skogdok/konskven.pdf (2003-05-05) 
25 Anette Schyldt 030325 
26 http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/remisser/remisdok/skogdok/konskven.pdf (2003-05-05) 
27 Axén och Morrison (1994) 
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syreförbrukningen bli missvisande eftersom en stor del av det organiska materialet därmed ej 
mäts. Vid mätning på vatten från industrin kan bakterier och olika kemikalier interferera med 
bestämningen av BOD. Det skulle också bli svårt med en övergång eftersom det inte finns en 
generell korrelation mellan COD och BOD. Den varierar mellan olika typer av vatten. Jag anser 
att BOD snarare skulle komplettera COD än ersätta det och det är inte aktuellt i detta fall. 
 
Naturvårdsverket har gjort en analys av organiskt material i avloppsvatten28. Resultat från denna 
visar på en mycket god korrelation mellan COD och TOC. De har beräknat en sambandsfaktor 
för COD/TOC på obehandlat, biologisk renat respektive kemisk renat avloppsvatten. Det kan 
vara ett tips för laboratorier som vill beräkna sambandsfaktorer att beräkna just på dessa tre steg 
eftersom avloppssystem oftast är uppbyggda på det sättet. Detta skulle innebära att 
parallellmätningar med dessa tre steg görs eftersom provvattnets sammansättningen för varje av 
dessa steg liknar varandra. Därmed behövs ingen parallellmätning göras för varje litet reningssteg 
inom den biologiska respektive kemiska reningen vilket skulle kräva stora resurser. 
 
Under perioden som denna studie genomfördes fanns det funderingar på Bravikens pappersbruk 
att gå över till TOC. En relevant uppföljning till denna studie skulle då vara att mäta ett vatten 
under en längre tidsperiod och se hur sambandet mellan de olika metoderna ser ut. Det finns ett 
samband mellan TOC och COD men dessa variabler kan variera beroende på sammansättningen 
av de organiska ämnena i det aktuella vattnet29. Med hjälp av en linjär regressionsanalys kan en 
faktor mellan metoderna räknas ut för att se hur sambandet COD/TOC ser ut. Genom att göra 
mätningar under en längre tid kommer variationer med i beräkningarna. 
 
Avslutningsvis kan det diskuteras om laboratorier kommer att hinna hitta lämpliga metoder som 
ersätter nuvarande CODCr-metoder. Eftersom en övergång kräver att metoderna analyseras 
parallellt med varandra under en längre tidsperiod för att se om det finns ett samband kan denna 
övergång ta lång tid. Konsekvensen av en för tidig övergång skulle innebära att inte likvärdiga 
metoder hittas. Om dispens införs skulle det dock innebära att kvicksilver fortfarande kommer att 
användas vilket inte är bra för miljön och problemet skjuts på framtiden. Det är också viktigt att 
ta i beaktning att bara för att den ena COD-metoden ej innehåller kvicksilver så är den inte 
miljövänlig, bara mindre farlig för miljön. Båda COD-metoderna är giftiga och starkt frätande. 
Miljöpåverkan från analyserna är emellertid låg eftersom förbrukade reagenser samlas in och 
förstörs eller återvinns. Det kan dock ifrågasättas om det är rätt att mäta utsläpp till miljön med 
metoder som innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Detta gäller inte bara COD utan 
många andra analyser innehåller skadliga ämnen för miljön. Den mest miljövänliga metoden för 
att mäta syreförbrukningen är TOC-onlinemätning. I den metoden används inga 
reagenskemikalier utan endast förbränningsgas då syrgas eller kvävgas fungerar som bärgas. 

                                                 
28 Naturvårdsverket rapport 3226 (1986) 
29 Naturvårdsverket rapport 4913, s 33 (1999) 
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6.Slutsats 
Ur miljösynpunkt är det viktigt att kvicksilver försvinner ur kretsloppet. För laboratorier som 
använder sig av kvicksilver som kemikaliereagens i sina analyser bör en omstrukturering ske 
snarast för att de ska kunna klara ett eventuellt förbud mot kvicksilver som analyskemikalie från 
och med år 2004. När det gäller analys av COD inom pappersindustrin kan det bli problematiskt 
att hitta en lämplig metod som ersätter den nuvarande. Denna studie visar att det finns en 
signifikant skillnad mellan CODCr-metoden med kvicksilver och CODCr-metoden utan 
kvicksilver. Denna differens skiljer sig dessutom vid olika halter av COD samt är beroende av 
vilka kemiska substanser som vattnet innehåller. Den uträknade ekvationen mellan de båda 
metoderna kan därför vara missvisande eftersom den är beräknad under en begränsad tidsperiod 
och på ett visst typ av vatten. Ekvationen bör därför endast tillämpas i det undersökta området. 
Metoden för att beräkna en faktor fungerar också för andra typer av vatten.  
 
Då COD, BOD och TOC är mätparametrar tillämpade för att mäta organiskt material i vatten har 
det varit relevant att studera dessa och se om det finns ett eventuellt samband. COD och TOC är 
båda approximationer för innehåll av totalt organiskt material. En övergång från COD till TOC 
anses således vara av högsta prioritet. Resultatet från denna undersökning visade att en övergång 
skulle medföra att parallella analyser med de båda metoderna måste utföras under en längre 
tidsperiod för att ge ett tillförlitligt underlag. 
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8. Bilaga 1  
Analyserade mätvärden för COD vid Bravikens pappersbruk under perioden. 
 
datum Utloppstub       

Hg (mg/l) 
Utloppstub         
ej Hg (mg/l) 

Flotation    
Hg (mg/l) 

Flotation       
ej Hg (mg/l)

Standard 100 mg/l COD  
Hg (mg/l) 

Standard  100 mg/l COD    
ej Hg (mg/l) 

030325 135 143 183 192 99  
 133 153 182 195   
 132 148     
 132 146     
 132 142     
 134 147     
 133 143     
 130 142     
 132 143     
 130 145     
 130 142     
 130 142     
 129 150     
 130 141     
 129 143     
030326 139 156 190 204 99 102 
 142 155 191 204   
030327 143 155 192 209 101 103 
 141 153 190 206   
030401 165 174 232 247 105 103 
 161 176 229 246   
030402 171 188 245 270 102 101 
 170 184 238 264   
030403 181 189 249 262 103 101 

 


