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I 

Förord 

Bilden på framsidan är tagen i norra Sverige och det rinnande vattnet går att dricka direkt ur 
bäcken. Rent vatten är en förutsättning för god hälsa och miljö och både FNs globala mål och 
ett flertal av Sveriges miljökvalitetsmål är direkt kopplade till behovet av rent vatten. En del i 
arbetet med att uppfylla dem är att se till att vattnet är lika rent efter att vi använt det, som det 
var innan. För att göra detta möjligt krävs att användning av skadliga ämnen i så stor 
utsträckning begränsas så att risken för oavsiktliga utsläpp minskar, att vattenreningen kan ta 
hand om de ämnena som  ändå släpps ut och att det finns säkra mätmetoder som gör det möjligt 
att avgöra om vattnet faktiskt är rent eller inte.      

 

Först vill jag rikta ett tack till mina handledare: Johan Boman och Sara Angervall för vägledning 
i utformningen av arbetet, det praktiska runt omkring och i den skrivande processen.  

Även ett tack till personalen på KM-labb: Nina Stugell, Pietro Caputo och Kerstin Björkman 
för engagemang, idéer, hjälp och stöd. 

Ett sista tack till Nouryon i Stenungsund för möjligheten att utföra arbetet där, samt att få 
tillgång till den utrustning som varit nödvändig. Min förhoppning är att arbetet kommer bidra 
med värde till verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

Sammanfattning   

COD, av engelskans chemical oxygen demand, är en kemisk analys som länge använts för att 
snabbt och enkelt få en indikation om ett vatten är förorenat eller inte. Metoden används bland 
annat på kemiföretaget Nouryon i Stenungsund, som en del av anläggningens miljömätningar. 
Metoden innehåller kvicksilver på grund av dess förmåga att binda salter i vattnet, salter som 
annars riskerar att störa analysen. Kvicksilver har visat sig kunna medföra en rad olika negativa 
effekter på människors hälsa och på miljön och är därför också generellt förbjudet att använda 
både i Sverige och i EU. COD-analys är dock undantaget från förbjudet, men det är osäkert om 
det undantaget kvarstår efter 2019. Det är därför högst aktuellt att utreda alternativ och därför 
har detta arbete syftat till att undersöka om COD-analyseringen på Nouryon till viss del kan 
utföras utan kvicksilver. Metoden som användes var den ordinarie metod som används idag, 
vilken involverar analys av anläggningens dagvatten med hjälp av färdigblandade engångsrör, 
så kallade COD-rör. Resultatet visade inte på någon skillnad mellan rören med och utan 
kvicksilver. Slutsatsen är därför att under de förhållanden som rådde under 
undersökningsperioden, så skulle kvicksilverfria COD-rör kunna användas istället för rör med 
kvicksilver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

III 

Abstract 

COD, as for chemical oxygen demand, is an well-established chemical analysis to determine if 
a water sample is polluted or not. The method is used today at the chemical industry Nouryon 
in Stenungsund, as a part of the facility’s environmental measurements. Mercury is included in 
the method, with the function of bonding with salts, which overwise can interfere with the 
measurement. As known, mercury can contribute to a number of negative impacts on human 
health and the environment and it is also forbidden to use, both in Sweden and in the EU. There 
is however an exception from the legislation that concerns mercury, as a part of COD-analysis, 
but it expires after 2019 and it is uncertain if it is going to be prolonged any further. It is 
therefore time to consider alternatives to the current method and the aim of this work has been 
to investigate mercury-free COD-analysis, as one of such at Nouryon. The method used has 
been the one that is used today at the facility and it includes samples from the stormwater basin 
and measurement using pre-mixed solutions in single-use tubes, so called COD-tubes. The 
results showed no difference between the tubes with and without mercury. The conclusion is 
therefore, that during the conditions prevailing during the experiment, mercury free COD-tubes 
can be used instead of tubes that includes mercury.     
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1. Introduktion 

COD, av engelskans chemical oxygen demand, har länge varit en användbar teknik för att avgöra 
om ett vatten är förorenat eller inte. Med tiden så har kraven för miljörapportering gjort att det inte 
längre räcker att bara analysera COD, men metoden används fortfarande som ett komplement till 
andra analyser, eftersom den är enkel att utföra. Dessvärre ingår kvicksilver i den, något som har 
visade akuta och kroniska effekter på människors hälsa och på miljön. Användning av kvicksilver 
är förbjuden i Sverige men är undantaget för just COD-analys. Undantaget löper dock ut vid 
årsskiftet 2019/2020 och det är osäkert om det kommer att förlängas. Kvicksilvret är tillsatt för att 
binda salter som annars stör analysen, men alla vatten är inte salta och frågan är då om det behöver 
finnas med vid analys av till exempel dagvatten, som normalt inte innehåller salt. Denna 
undersökning har därför studerat om de COD-analyser, som enligt rutin görs på dagvatten på 
Nouryons fabriker i Stenungsund, skulle kunna göras utan kvicksilver. 

2. Bakgrund 

Här nedan beskrivs företaget Nouryon, dess verksamhet, miljörapportering och varför behovet av 
COD-analys finns. Vidare förklaras bland annat kemin bakom COD-analys, vilka komponenter 
som ingår, deras funktion, toxikologiska effekter men också vilka miljömål och vilken lagstiftning 
som är anknutna till dem. Till sist redogörs kort för några alternativ som finns till COD-analys och 
hur det leder in på denna undersöknings syfte och avgränsning.    

2.1 Nouryon i Stenungsund 

Nouryon, före detta Akzo Nobel Specialty Chemicals, är ett kemiföretag med ca 10 000 anställda 
som verkar i över 80 länder. Verksamheten är uppdelad i fem så kallade buisness units. Två av dem 
går att hitta i Stenungsund: Ethylene and Sulfur derivatives där man i bland annat producerar 
etylenoxid och etylenaminer och Surface Chemistry som tar fram emulgeringsmedel och ytaktiva 
ämnen (Nouryon, u.å.). Nouryon i Stenungsund är en A-verksamhet enligt miljöbalken, vilket 
innebär att mark och miljödomstolen prövar ansökningar om tillstånd (SFS 213:251) och att 
länsstyrelsen normalt utövar tillsynen (SFS 2011:13). Anläggningens kontrollprogram omfattar 
resursförbrukning i form av råvaror, vatten och energi, samt produktion, utsläpp till vatten och luft, 
avfall, förorenade jordmassor, grundvatten, buller och omgivningspåverkan. Redovisning av 
kontrollprogrammet sker genom månadsrapporter och en årlig miljörapport. Som ett tillägg till 
månadsrapporterna förs en miljödagbok där en sammanställning görs per enskild anläggning över 
incidenter och driftstörningar som har påverkat miljön. Detta kan handla om förhöjda utsläpp, 
oavsiktliga tömningar till avlopp, buller, sotande rök, brandtillbud eller klagomål från utomstående. 
Övriga tillbud sammanställs i det interna tillbuds-rapporteringssystemet. Verksamheten är bland 
annat ackrediterad enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 17025 där den sistnämnda är en standard 
som säkerställer att laboratorier genomför analyser och rapporterar resultat på korrekt sätt (ISO, 
2017).  
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Figur 2.1. Flygbild över en del av industrierna i Stenungsund. Närmast Nouryon, i bakgrunden AGA, Borealis och 
Inovyn. Nouryons miljövattendammar skymtas i mitten av bilden till höger, nära strandlinjen (Nouryon, u.å).    

 

Kvalitets- och miljölaboratoriet, benämnt KM-labb, ansvarar för kontroll av i huvudsak samtliga 
miljövattenströmmar vilket inkluderar kylvatten, dagvatten, industriavlopp, X-avlopp och 
quenchvatten. X-avloppet är en separat ström för industriavlopp från glykolfabriken som går via 
tanklagret för etylenoxid och quenchvatten är det saltvatten som används för kylning av rökgaser i 
destruktionsugnen. I figur 2.1 visas en bild över anläggningen, dess fabriker samt de dammar som 
miljövattenströmmarna passerar. Slutlig recipient är Askeröfjorden. Dagvattenströmmen benämns 
A12 och  samlas upp i en damm som kallas för spärrdammen. Detta är regnvatten som fallit på tak 
och hårdgjorda markytor, men även vatten från kondensat- och råvattenspill från till exempel 
pumptätningar och provkylare samt restvatten från avsaltningen av matarvatten. I miljörapporten 
rapporteras för A12 koncentrationer av organiskt kol, kväve och nonylfenol (Lindqvist, 2016). Kol- 
och kvävehalt analyseras på KM-labb med hjälp av ett instrument för TOC-analys. Nonylfenol 
analyseras istället av ett externt analyslabb. Analys och provtagning på KM-labb utförs av 
ackrediterad labbpersonal, men under helger och nätter, när personalen inte är på plats, utförs 
istället provtagningen av etylenoxidfabrikens driftoperatörer. Spärrdammens volym är begränsad 
och vid kraftig nederbörd riskerar den att svämma om den inte töms dagligen. Därför utför 
operatörerna under helgen COD-analys för att säkerställa att dammen inte är förorenad innan de 
släpper vattnet till havet.  
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2.2 Principen bakom COD-analys 

COD är en teknik för att få ett mått på det organiska innehållet i vatten, utifrån den kemiska 
syreförbrukningen och enheten är därför mg/L O2. Den används främst till avloppsvatten och slam 
och går ut på att ett oxidationsmedel tillsätts till ett prov, som under kontrollerade former oxiderar 
dess organiska innehåll varav provlösningen färgas och kan analyseras (Kemikalieinspektionen, 
2017), (Nationalencyklopedin, u.å.). På KM-labb används så kallade COD-rör. Dessa kommer 
direkt från tillverkaren och är avsedda att använda en gång och innehåller en färdig lösning 
bestående av svavelsyra, kromtrioxid, silversulfat och kvicksilversulfat. Det finns två olika rör, 
höghaltsrör med ett detektionsintervall på 0 - 1500 mg/L O2 och låghaltsrör på 0 - 150 mg/L O2. 
Skillnaden är mängden kromtrioxid som finns i lösningen (Hach, 2016), (Hach, 2017) och det är 
kromtrioxiden som också utgör oxidationsmedlet. Silversulfatet verkar som katalysator och 
svavelsyran höjer kokpunkten för lösningen, vilket stimulerar oxidationen. Kvicksilvret är tillsatt 
för att binda salter (SIS, 1991). 

 
Figur 2.2. Kromtrioxid, anhydriden till kromsyra samt Collins reagens (Clayden, Greeves & Warren, 2012)  

 

Som beskrivet i figur 2.2 är kromtrioxid anhydrid till kromsyra. Om det finns tillgängligt kan 
pyridin, liksom vatten, även bryta upp kromtrioxid och bilda ett komplex känt som Collins reagens. 
Både kromsyra och Collins reagens är starka oxidationsmedel. Som ett exempel med primära 
alkoholer bildas först en aldehyd följt av en karboxylsyra och med sekundära alkoholer bildas en 
keton. Detta är beskrivet i figur 2.3. Generellt sker abstraktion av en eller flera vätejoner varav 
krom(VI) reduceras till krom(III). Ju mer organiskt material som oxideras ju mer krom(III)-joner 
frigörs och lösningens färg går från orangeröd till alltmer grön (Clayden, Greeves & Warren, 2012).  

 
Figur 2.3. Oxidationen av primära och sekundära alkoholer till aldehyd och karboxylsyra respektive keton med 
kromsyra eller Collins reagens angivna [O] som oxidationsmedel (Clayden m.fl., 2012). 

 

I figur 2.4 finns en mer detaljerad beskrivning över oxidationsprocessen för primära alkoholer. 
Först bildas en ester som sedan splittras till en aldehyd och en krom(IV)-intermediär (Clayden 
m.fl., 2012). 
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Figur 2.4. Detaljerad beskrivning av oxidationen av primära alkoholer med kromtrioxid som oxidationsmedel 
(Clayden m.fl., 2012). 

 

Ibland sker också en isomerisering av den bildade kromatestern, som i fallet med oxidering av 
allylalkoholer i sur lösning beskrivet i figur 2.5. Först bildas en ester som sedan isomeriseras genom 
att kromatjonen byter plats, detta för att ett väte ska kunna lossna. Till sist sker en oxidering där 
krom(VI) först går till krom(IV) och till sist till krom(III) (Clayden m.fl., 2012). 

Figur 2.5. Isomerisering av bildad kromatester vid oxidering av primära alkoholer med kromtrioxid som 
oxidationsmedel (Clayden m.fl., 2012).  

 

Enkla aldehyder där det inte finns så stora steriska hinder så som formaldehyd kan lätt hydreras i 
vatten enligt reaktionen sedd i figur 2.6 (Clayden m.fl., 2012). Liksom reaktionen i figur 2.3 så kan 
denna sedan reagera med kromsyra för att slutligen bilda en karboxylsyra och krom(IV) som 
reagerar vidare och bildar krom(III).  

 
Figur 2.6. Hydrering av formaldehyd (Clayden m.fl., 2012). 

 

Salter av kromsyra kallas kromat (CrO%&') och i sur lösning bildas även dikromat (Cr&O)&') enligt 
reaktion 1 (Greenwood & Earnshaw, 1984). 

2	𝐶𝑟𝑂%&' + 2	𝐻1𝑂2 ⇌ 	𝐶𝑟&𝑂)&' + 3	𝐻&𝑂  (1) 
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Genom dikromat så sker oxidationen av sekundära alkoholer, vilken i detalj beskrivs i figur 2.7. 
Liksom för primära alkoholer bildas också en kromatester som sönderfaller till krom(IV) men 
istället för en aldehyd bildas en keton. Krom(IV) reagerar med krom(VI) och bildar två krom(V). 
Dessa kan på samma sätt oxidera alkoholer och reduceras till krom(III) (Clayden m.fl., 2012). 

 
Figur 2.7. Detaljerad beskrivning av oxidationen av sekundära alkoholer med dikromat som oxidationsmedel (Clayden 
m.fl., 2012). 

 

Vidare har dikromat förmågan att i sur lösning tillsammans med salter bilda kromylklorid enligt 
reaktion 2 (Moody, 1965). 

𝐶𝑟&𝑂)&' + 4	𝐶𝑙'
[89:;]=⎯⎯⎯? 2	𝐶𝑟𝑂&𝐶𝑙& + 3	𝐻&𝑂  (2) 

Kromylklorid är ett starkt oxidationsmedel (Nationalencyklopedin, u.å), (Rappe & Jaworska, 2003) 
och har till exempel förmågan att oxidera alkener (Smith, 2011). Eftersom en närvaro av klorider 
kan inducera oxidationen av organiskt material och då frigöra fler krom(III)-joner än vad det annars 
skulle ha gjort, så anses klorider vara en störning för COD-analys som använder krom(VI) som 
oxidationsmedel. Detta är anledningen till att kvicksilver är tillsatt. Det tvåvärdiga kvicksilvret 
komplexbinder till kloridjoner vilket till stor del hindrar någon ytterligare oxidation att ske (SIS, 
1991), (Dobbs & Williams, 1963), (Geerdink, Brouwer & Epema, 2009). 

2.3 Miljö- och hälsorisker med krom och kvicksilver 

Toxiciteten hos krom(VI) bedöms vara 500-1000 gånger större än hos krom(III), detta eftersom det 
är själva oxidationen som är kritisk. Exponering av krom(VI) på hud kan leda till allergiska 
reaktioner eller frätskador. Långtidsexponering via inandning har visat sig vara cancerogent, då 
ämnet har förmågan att inducera epigenetiska förändringar, samt skada DNA. Krom(III) tas inte 
upp lika lätt varken via huden eller andningsvägarna utan det är främst via mat som människor 
exponeras. Krom(III) har även svårt att ta sig in i celler eftersom det inte liknar några essentiella 
ämnen i kroppen. Detta är till skillnad mot krom(VI) som bundit med syre och liknar både sulfat 
och fosfat. Skulle krom(III) ändå ta sig in i en cell är den ofta bunden med en ligand och anses vara 
icke-reaktiv. När krom(VI) passerar in i en cell börjar den istället genast att oxideras. Hur mycket 
reduktionsmedel som finns tillgängligt är avgörande för i vilken grad och vilka intermediärer som 
bildas och detta påverkar också den totala toxiciteten. Även för cellen skadliga fria syreradikaler 
kan bildas (Langård & Costa, 2015).  
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För kvicksilver varierar toxiciteten stort beroende på specie, koncentration, exponeringstid och 
exponeringsväg. Oorganiskt kvicksilver förekommer som elementärt kvicksilver (Hg0) eller i 
jonform (Hg2+). I kroppen binder Hg2+ starkt till tiol-grupper på proteiner, vilket kan leda till att 
hela proteinstrukturen förändras, receptorer blockeras eller att flöden i jonkanaler påverkas. Detta 
kan i sin tur ha stora konsekvenser på nervsystemet, immunsystemet och det endokrina systemet. 
Akut förgiftning genom förtäring har störst påverkan på njurar samt mag- och tarmkanalen. 
Kronisk förgiftning via inhalering påverkar oftast njurarna i första hand men även muskelvävnad, 
immunförsvaret och sköldkörteln kan drabbas vid ett tidigt stadie (Berlin, Zalups & Fowler, 2015). 
Oorganiskt kvicksilver som släpps ut till vatten kan genom bakteriella processer omvandlas till 
organiskt kvicksilver (Tyler, Larsson, Elding, Möller & Erlandsson, u.å.) vilket främst förekommer 
som metyl- eller etylkvicksilver. Dessa är mycket giftiga och dessutom flyktiga och fettlösliga. 
Exponering kan lätt ske via inhalering av ångor och aerosoler eller via huden. I kroppen binds 
metylkvicksilver liksom jonformen enkelt till tiolgrupper och framförallt i röda blodkroppar. Detta 
gör också att ämnet sprider sig lätt till hela kroppen och hjärnan är speciellt utsatt där även 
ackumulering sker. Ämnena uppehåller sig länge i kroppen och när en giftig dos har uppnåtts så 
kvarblir effekterna under lång tid. Skulle man få i sig en enstaka hög dos kan symptomen dröja 
flera veckor och därför är det också svårt att skilja på vad som är akuta och kroniska effekter (Berlin 
m.fl, 2015).  

Direkta utsläppskällor av kvicksilver till mark kan vara industri, soptippar och avlopp. Bidrag till 
luft sker främst genom förbränning av organiska ämnen i samband med kolförbränning, smältverk, 
krematorier, avfallsförbränning och småskalig guldutvinning. Transportvägarna i luften kan vara 
långa och majoriteten av det luftburna kvicksilver som deponeras på svensk mark har sitt ursprung 
i andra länder. Detta är också en av anledningarna till att problemen med kvicksilver är stora på 
Arktis till exempel, trots att det där saknas några egentliga utsläppskällor. Eftersom spridningen av 
kvicksilver är så omfattande och inte kan begränsas inom nationella gränser efterlyses åtgärder på 
alla nivåer, lokalt till globalt (Kemikalieinspektionen, 2019).   

2.4 Mål och lagstiftning om krom och kvicksilver 

Ett av Sveriges sexton miljökvalitetsmål är målet om en giftfri miljö, som innebär att spridningen 
av farliga kemiska ämnen som kan påverka människors hälsa och miljön ska förebyggas och 
minskas. Målet som är satt till år 2020 bedöms generellt inte kunna nås, eftersom det bland annat 
saknas kunskap om ämnena och tillräcklig med lagstiftning (Kemikalieinspektionen, 2019). Vidare 
finns även de globala målen som bland annat strävar mot god hälsa, rent vatten, anständiga 
arbetsvillkor, hållbar industri, hållbar produktion, skydd av hav och marina resurser samt 
ekosystem och biologisk mångfald (UN, u.å).  

Krom(VI)oxid är angivet som cancerogent ämne enligt Reachförordningen, men den europeiska 
och svenska lagstiftningen reglerar bara specifikt krom som innehåll i träskyddsmedel, cement 
(EU, 2006), lädervaror (EU, 2014), leksaker (KIFS 2017:8), (EU, 2018) och elektronik (KIFS 
2017:7), (SFS 2012:861). Generellt för krom gäller annars miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
som av 2 kapitlet 3 § säger att en verksamhetsutövare ska vidta de försiktighetsmått som krävs för 
att förebygga skada eller olägenhet på människa eller miljö, bland annat genom att tillämpa bästa 
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möjliga teknik. Förtydligat av 4 § i samma kapitel, så ska sådana kemiska produkter som kan 
medföra skada eller olägenhet på människa eller miljö, undvikas om de kan ersättas med produkter 
som kan antas vara mindre farliga (SFS 1998:808). 

För kvicksilver finns däremot ett generellt förbud för försäljning och användning i Sverige sedan 
2009 (SFS 2012:370). Även på EU-nivå har det funnits en kvicksilverförordning sedan 2011 som 
uppdaterades 2018 då Minamatakonventionen trädde i kraft. Konventionen är en global 
överenskommelse som reglerar kvicksilver i produkter och industriella processer. Inom vissa 
användningsområden tillåts dock att EU-förordningen undantas. Det handlar till exempelvis om 
batterier, ljuskällor och enstaka mätinstrument. Kemikalieinspektionen får också meddela 
föreskrifter om när det svenska förbudet kan undantas och kan också bevilja dispens i enskilda fall 
(Kemikalieinspektionen, 2019). Ett sådant undantag gäller användandet av kvicksilver för analys 
av COD och är tidsbegränsat till  den 31 december 2019 (KIFS 2017:7). Undantaget finns eftersom 
det är lagkrav på att COD ska rapporteras för avloppsvatten och slam och år 2017 när beslutet om 
förlängning togs, saknades ett fullt fungerande alternativ enligt kemikalieinspektionen 
(Kemikalieinspektionen, 2017).  

2.5 Möjliga alternativ till dagens COD-analys 

Motsvarande COD-rör som används idag på KM-labb finns även som kvicksilverfria hos 
leverantören. Metoden och rörens innehåll är detsamma med  skillnaden att kvicksilversulfat saknas 
(Hach, 2017). Redan 2010 utredde den dåvarande miljöingenjören på KM-labb kvicksilverfria rör 
som alternativ till den befintliga COD-analysen. Vid den tiden såg analysen annorlunda ut än vad 
den gör idag, bland annat användes andra rör och avläsningen gjordes med en spektrofotometer. 
Proverna kom också från industriavloppet och quenchvattnet istället för spärrdammen. Slutsatsen 
som drogs var att de kvicksilverfria rören inte fungerade att använda på grund av att störningarna 
från saltet i proverna var för stora. En sammanfattning av den undersökningen finns i bilaga 1.  

För att ta fram värdena för organiskt kol och kväve som rapporteras till tillsynsmyndigheten 
använder labbpersonalen idag ett instrument för mätning av TOC. TOC, av engelskan total 
orgcanic carbon, beräknas genom att ta det totala kolinnehållet (TC) minus det oorganiska (IC). 
För mätningen av IC så surgör maskinen provet med saltsyra, provet bubblas sedan med bärgas 
varvid det oorganiska innehållet omvandlas till koldioxid som sedan mäts med NDIR(non-
dispersive IR)-spektroskopi. För att få fram TC bränns det återstående provet i en reaktor. 
Koldioxiden som bildas där, torkas och renas från klor och andra halogener och mäts sedan med 
NDIR-spektroskopi. Värt att notera är att eftersom provet först har surgjorts och bubblats så är det 
värdet för icke-flyktigt organiskt kol, så kallad NPOC (non-purgeable organic carbon), som erhålls 
och det är också detta som rapporteras. I reaktorn bildas även kvävemonoxid, som analyseras med 
kemiluminescens för att få ett värde på den totala kvävekoncentrationen (TN) (Schimadzu, 2014).  

2.6 Undersökningens syfte och avgränsning 

Detta arbete syftar till att utvärdera det första alternativet i föregående avsnitt, det vill säga att 
undersöka kvicksilverfria COD-rör som alternativ till dagens COD-rör med kvicksilver som 
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används på KM-labb. Avgränsningen omfattar analyser av prov taget från spärrdammen och 
metoden är den ordinarie som nyttjas enligt rutin idag. Vid behov av statistiskt test är nollhypotesen 
att resultatet på signifikansnivå 0.05 inte skiljer sig mellan rören och alternativhypotesen är att 
resultatet på signifikansnivå 0.05 skiljer sig mellan rören. 

3. Metod 

Nedan följer beskrivningar av hur metoden för arbetet har sett ut. Först kort om den riskanalys som 
gjordes sedan använt materiel, hur provtagning, analys och avfallshantering har skett samt hur 
erhållen data har behandlats.  

3.1 Riskanalys 

Innan första prov- och analystillfället gjordes en riskanalys baserad på den interna mallen för  
Riskanalys för kemikalier/aktivitet/utrustning som är framtagen av Nouryons forskning- och 
utvecklingsavdelning. Riskanalysen redovisar vilka kemikalier som används med tillhörande 
piktogram, faroangivelser och skyddsangivelser. Den beskriver också kort metoden, vilka risker 
som finns, sannolikheten för att någon av dem inträffar och åtgärder för att undvika alternativt 
minimera dem. Av riskanalysen framkom att aktiviteten bedöms vara måttligt riskfylld och som 
åtgärder är att personlig skyddsutrustning i form av skyddsglasögon och handskar ska användas, 
att all hantering av COD-rör med avskruvade lock ska ske i dragskåp samt att provrörställ ska 
användas vid avläsning. Riskanalysen i sin helhet finns i bilaga 2.  

3.2 Använt materiel 

Pipett och pipettspetsar   
Värmeblock: Hach COD Reactor model 45600 
Provrörställ 
Vitt A4-ark som bakgrund 
Mätcylinder 50 ml 
Mätkolvar 100 ml och 10 ml 
Destillerat vatten för spädning 
 
Hach Lange GmbH COD 0-150 ppm   Cat. 21258-51 
Hach Lange GmbH COD 0-1500 ppm   Cat. 21259-51 
Hach Lange GmbH COD mercury free 0-150 ppm   Cat. 23458-52 
Hach Lange GmbH COD mercury free 0-1500 ppm   Cat. 23459-52 

Standardlösning till referensrör: Hach COD-  Cat. 22539-29 
standardlösning, 1000 mg/L O2 (NIST), 200 ml 

En del av uppställningen ses i figur 3.1 
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Figur 3.1. Del av utrustningen för COD-mätningen på KM-labb. Från vänster: pipett och mätglas, förvaringslådor 
hög- och låghaltsrör samt för förbrukade rör, värmeblock, provrörsställ och förvaringslåda för referensrör.   

 

3.3 Provtagning 

Provburken sköljs först tre gånger genom att den fylls till hälften med provvatten från spärrdammen 
och skakas om med lock. Därefter fylls den helt och försluts med locket. Är vattenytan på 
spärrdammen inte fri från skiktning eller flytande föremål kan en provtagare i form av en stav med 
fäst bägare användas för att nå en fri yta samt nå djupare och ta ut ett mer homogent prov. När 
provvattnet ska överföras från bägaren till provburken sköljs burken på samma sätt samt att locket 
slutligen sköljs innan det skruvas på den fyllda provburken.   

3.4 Analys 

Den ordinarie metoden för COD-mätning går till som följer. 2 ml prov tillsätts till COD-röret märkt 
0-1500 ppm, även kallat höghaltsrör. Röret värms i 150 °C under tio minuter, i det här fallet med 
hjälp av ett värmeblock, varvid det tas ut och jämförs visuellt mot referensrören för höghaltsrör 
enligt exemplet som visas i figur 3.2. Skulle resultatet visa sig vara orimligt högt, det vill säga att 
vätskan är alltför grön, ska analysen göras om på följande sätt: 10 ml prov överförs till en 
mätcylinder och späds till 50 ml med destillerat vatten. 2 ml prov överförs till ett rör märkt med 0-
150 ppm, även kallat låghaltsrör. Röret värms på samma sätt och efter tio minuter tas det ut och 
jämförs med referensrören för låghaltsrör.  
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Figur 3.2. Till vänster referensrör för höghaltsrör och till höger provrör med och utan kvicksilver.  

 

Metoden för denna undersökning har följt ovanstående beskrivning med skillnaden att två COD-
rör har använts parallellt. Ett med och ett utan kvicksilver. Den ordinarie metoden med avläsning 
efter tio minuters värmning genomfördes under samtliga provdatum. Från och med den 5 april så 
värmdes rören även i ytterligare två timmar, för att sedan läsas av på nytt. Från och med 9 april 
tilläts rören också svalna efter två timmars värmning enligt den standardiserade ursprungsmetoden 
och avlästes därefter. De två sista provdatumen, 6 och 8 maj, så tilläts rören svalna redan efter den 
första värmningen på tio minuter. De lästes av och värmdes sedan upp igen i två timmar. 
Sammanfattningsvis har alltså rören lästs av vid fyra olika tillfällen: efter tio minuters värmning, 
hädanefter också benämnt som 10 min, tio minuters värmning plus en tid för avsvalning (10 min 
avs), två timmars värmning (2 tim) och till sist två timmars värmning plus en tid för avsvalning (2 
tim avs).  

Låghaltsrören med tillhörande metod beskriven i första stycket behövde under 
undersökningsperioden inte användas.  

Den 8 maj gjordes ett spikat test med kända halter COD om 0, 75, 150 och 400 mg/L O2. Dessa 
tillreddes genom spädning av COD-standardlösningen. För 75 mg/ L O2 togs 7,5 ml och späddes 
till 100 ml med destillerat vatten, för 150 mg/ L O2: 1,5 ml till 10 ml och för 400 mg/ L O2: 4 ml 
till 10 ml. Lösningarna analyserades sedan enligt metoden beskriven ovan. 0 mg/L O2 utgjordes av 
rent destillerat vatten.  

Jämförelserören för höghaltsrör tillreds på liknande sätt som lösningarna till det spikade testet, men 
med halterna 0, 50, 100, 200, 500 och 1000 mg/ L O2 istället. De tillsätts till höghaltsrören med 
kvicksilver, värms i två timmar och placeras sedan i en låda märkt med jämförelserör. 
Hållbarhetstiden är 6 månader varpå nya referensrör behöver tillredas.  
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3.5 Hantering av avfall 

Efter genomförd analys har rören med kvicksilver placerats i en dunk avsedd för förbrukade COD-
rör. När dunken är fylld skickas den till destruktion. Detta är enligt ordinarie rutin för KM-lab. 
COD-rör utan kvicksilver placerades tillbaka i lådan som de levererades med för att sedan skickas 
tillbaka till leverantören för återvinning1.  

3.6 Notering och behandling av data  

Datan har sammanställts i loggbok, Microsoft Excel 16.24 och IBM SPSS statistics 25.0. Rören 
lästes av i olika intervall och dessa har även kodats enligt tabell 3.1. Detta för att dels kunna 
beskriva datan i diagram där intervallerna motsvarar diskreta nivåer av uppmätt COD, men också 
för att kunna testa datan genom så kallade Wilcoxon rang-test som är den ickeparametriska 
motsvarigheten till parade t-test (Nationalencyklopedin, u.å.). Testens funktion är att se om det 
finns någon skillnad mellan två grupper av data, som i sin tur är indelade i par och som i det här 
fallet motsvarar varje provdatum. Värden för NPOC har hämtats från KM-labbs datasamling. 

 

Tabell 3.1. Indelning av intervall i ranger alternativt nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Utförligare beskrivning på leverantörens hemsida se (Hach, u. å.). 

COD (mg/ L O2) 0-50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 500 – 1000 

Rang/Nivå 1 2 3 4 5 



 

 12 

4. Resultat 

Nedan följer först resultatet från jämförelsen av spärrdammsproven med rör med och utan 
kvicksilver och den ordinarie metoden, det vill säga direkt avläsning efter tio minuters värmning. 
Sedan följer en jämförelse av utfallet vid fyra olika avläsningstillfällen och till sist resultatet från 
det spikade testet med kända COD-halter. I diagrammen är COD-halterna angivna som nivåer 
motsvarande de intervall som avses i kapitel 3.6 och tabell 3.1. 

4.1 Ordinarie metod med och utan kvicksilver 

Resultatet som ses i figur 4.1 visar inte på någon skillnad mellan rören med eller utan kvicksilver 
efter tio minuters värmning enligt ordinarie metod, eller någon variation mellan provdatumen 
förutom sista provdatumet 8 maj, då en högre nivå COD-uppmättes. Rören med och utan 
kvicksilver skiljde sig inte då heller ifrån varandra.  

 
Figur 4.1. Observerade COD-halter för rören med och utan kvicksilver under försöksperioden (april-maj 2019). Rören 
avlästes efter tio minuters värmning.  

 

4.2 Jämförelse av olika metoder 

I figur 4.2 jämförs utfallen när analysen gick längre, dels efter att ha låtit rören svalna efter den 
första uppvärmningen på tio minuter (10 min avs), detta gjordes 6 och 8 maj, samt att värma rören 
i två timmar och läsa av direkt efteråt (2 tim) och även efter att ha låtit rören därefter svalna (2 tim 
avs).  
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Figur 4.2. Jämförelse av COD-halt vid tre olika avläsningstillfällen: efter 10 minuters värmning och en tid för 
avsvalning (10 min avs), 2 timmars värmning (2 tim) och 2 timmar och en tid för avsvalning (2 tim avs). På sekundära 
axeln uppmätt NPOC-halt som motsvarar de grå staplarna. Gula och röda staplar är rören med kvicksilver och gröna 
och blå staplarna är rören utan kvicksilver.    
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Vid jämförelse av utfallen i figurerna 4.1 och 4.2 så observeras att avläsningen efter 10 minuter 
och 2 timmar varken skiljer sig mellan rören eller mellan dagarna fram till och med den 22 april. 
Det som händer efteråt är att högre halter läses av efter 2 timmar än efter 10 minuter samt att rören 
med kvicksilver, vid fyra datum (23-25 april och 6 maj), lästes av i ett intervall högre än rören utan 
kvicksilver. När rören hade avlästs efter två timmar plus en tid för avsvalning så visade de på ännu 
en nivå högre halt COD. Samt att det vid fyra provdatum varit rören med kvicksilver som visat den 
högsta halten. De har då visat på COD-intervall 4 vilket motsvarar 200-500 mg/L O2. Den uppmätta 
NPOC-halten, som syns i bakgrunden av figur 4.2, var låg och jämn kring 10 mg/L O2 fram till den 
17 april då den därefter steg till 30 mg/L O2 24 och 25 april, för att sedan återgå till den lägre nivån 
igen. Generellt utöver avläsningen efter 10 minuter så steg också de avlästa halterna av COD vid 
samma tidpunkt, men kvarblev på samma höga nivå även efter att NPOC-halten hade gått ner.    

Den 6 maj, när rören tilläts svalna efter 10 minuter så lästes COD-halten av i ett intervall högre än 
när de hade varit varma, medan den 8 maj så var värdet samma som när rören var varma. Detta 
gällde både rören med och utan kvicksilver. När rören värmdes i två timmar observerades till en 
början samma halt som efter tio minuters uppvärmning. Rören med och utan kvicksilver visade 
också samma halt. Från och med den 23 april observerades dock en högre halt än den efter tio 
minuters värmning och vid ett flertal datum visade också rören med kvicksilver en högre halt än 
rören utan kvicksilver. Generellt när rören avlästes efter två timmars uppvärmning och sedan en 
tid för avsvalning så erhölls de högsta halterna COD. Alltid en eller två nivåer högre än avläsningen 
direkt efter två timmars värmning. Rören utan kvicksilver visade aldrig på en halt över nivå 3, det 
vill säga 200 mg/L O2, men rören med kvicksilver låg vid fyra tillfällen på nivå 4, det vill säga 
mellan 200-500 mg/L O2.  

För att komplettera figurerna 4.1 och 4.2 så gjordes sex stycken parade test för att visa på vilka av 
avläsningstillfällena som signifikant skiljer sig från varandra. Resultatet från dessa finns i tabell 
4.1. De fyra översta paren motsvarar förändringen att dels låta rören värmas i två timmar istället 
för tio minuter och dels att låta rören svalna efter två timmar värmning. Detta är uppdelat för både 
rören med och utan kvicksilver. Samtliga visar på en signifikant skillnad mellan utfallen. De två 
nedersta paren i tabellen jämför rören med och utan kvicksilver efter 2 timmars värmning och efter 
avsvalningen efter två timmar och där kunde ingen signifikant skillnad påvisas.  

 

Tabell 4.1 Wilcoxon rang-test för utfallen vid tre av de fyra avläsningstillfällenaa.  
Antal par Medeldifferens Std.avvikelse. Signifikans 

10 min Hg & 2 tim Hg 15 -0,5 0,7 < 0,05 
2 tim Hg & 2 tim avs Hg 15 -1,2 0,6 < 0,05 
10 min Hg-fri & 2 tim Hg-fri 15 -2,7 0,5 < 0,05 
2 tim Hg-fri & 2 tim avs Hg-fri 15 -1,2 0,4 < 0,05 

 
2 tim Hg & 2 tim Hg-fri 15 0,2 0,4 0,08 
2 tim avs Hg & 2 tim avs Hg-fri 17 0,2 0,5 0,19 

a tvåsidigt med signifikansnivå 0.05.  
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4.3 Spikat test 

Figur 4.3 visar resultatet från undersökningen som gjordes med bestämda halter COD. Dels jämförs 
de fyra avläsningstillfällena och dels jämförs rören med och utan kvicksilver. Både rören och 
metoderna visade på identiska resultat och de bestämda halterna låg alla i rätt intervall förutom 75 
mg/L O2 vid den ordinarie metoden (10 min). Här visade sig halten snarare vara i första intervallet 
än i andra.   

 
Figur 4.3. Resultat från det spikade testet med kända COD-halter på 0, 75, 150 och 400 mg/L O2. Fyra olika 
avläsningstillfällen och rör med och utan kvicksilver använda.  

 

5. Diskussion 

Det huvudsakliga syftet var att undersöka kvicksilverfria COD-rör som ett alternativ till dagens 
COD-rör med kvicksilver. Resultatet som presenteras i kapitel 4.1 visade inte på någon skillnad 
mellan rören när den ordinarie metoden användes. Nollhypotesen är därför bekräftad utan behovet 
av något statistiskt test.  

Utfallen var också konstant låga, men genom det spikade testet som presenteras i kapitel 4.3 så 
framkom det att halter under 150 mg/L O2 är svåra att skilja på om de är över eller under 50 mg/L 
O2. Detta kan vara orsaken till att de avlästa värdena var så jämna. Vissa halter som avlästes på 
nivå 1, det vill säga 0-50 mg/L O2, skulle möjligtvis ha varit på nivå 2 (50-100 mg/L O2) istället. I 
kapitel 4.2 kan värdena också jämföras med NPOC-halterna på motsvarande dagar. Det sista 
datumen har halten gått upp något vilket kan förklara det högre utslaget för rören i figur 4.1. Det 
är troligt att värdena från dagarna innan när NPOC-halten var högre också egentligen låg på nivå 
2 istället för på nivå 1.  
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5.1 Färgens temperaturberoende 

En tänkbar orsak till felet i avläsningen kan vara att lösningen i rören är röd när den är varm medan 
referensrören, som är rumstempererade, istället är gula och däri syns den gröna färgskalan bättre. 
Detta syntes också i det spikade testet i kapitel 4.3, där en avsvalning efter tio minuters värmning 
var avgörande för att placera en halt på 75 mg/L O2 på nivå 2, det vill säga intervallet 50-100 mg/L 
O2, istället för på nivå 1 (0-50 mg/L O2). Vidare gjordes det, de två sista provdatumen, en ytterligare 
avläsning efter att ha låtit rören svalna efter tio minuters värmning och vid ett av de tillfällena lästes 
halten av till en nivå högre än vad den varma lösningen hade haft.  

Varför rören är röda när de är varma och gula när de är svala är en svår fråga. Lösningar av metaller 
kan vara färgade på grund av elektronutbyten med ligander. Särskilt övergångsmetaller, vars 
valenselektroner befinner sig i d-orbitaler, kan vara färgade på grund av att energin i synligt ljus 
räcker för att excitera elektronerna mellan de olika d-orbitalerna. Elektronernas 
absorptionsspektrum täcker i huvudsak också ett eller flera specifika spann av våglängder. Det ljus 
med våglängder som inte absorberas i lika stor utsträckning är också det som når ögat och detta är 
färgat i den komplementfärg till det ljus som absorberades (Atkins, Jones, & Laverman, 2013). 
Krom i sin grundform har elektronkonfigurationen 3d54s1 och krom(VI) saknar därför elektroner 
för att fylla några d-orbitaler. Ändå är kromsyra färgad, vilket skulle kunna indikera på att något 
form av elektronutbyte mellan liganderna ändå sker. Krom(III) har däremot elektroner i d-
orbitalerna och absorberar både orange och blå/lila ljus i vattenlösning. Detta ger 
komplementfärgerna gul och blå (Greenwood & Earnshaw, 1984) som tillsammans upplevs som 
grönt.   

Det är dock osäkert om temperatur har inverkan på dessa system; om absorptionsspektrumet på 
något sätt förändras när temperaturen ändras och att antingen våglängden eller frekvensen på ljuset 
som absorberas förskjuts åt något håll. Dels att kromsyran går från orange till röd när den värms 
eller att de gröna krom(III)-jonerna inte är lika gröna när de är varma som när de är svala, vilket 
skulle göra det svårare att se något grönt i de varma rören. Det som är känt är att krom i fast fas har 
termokromatiska egenskaper, vilket innebär att när en kristall värms kan den skifta färg, eftersom 
till exempel bindningarna kan byta plats och strukturen förändras (Bamfield & Hutchings, 2010) 
och det skulle kunna vara så att detta fenomen även gäller för ett komplex så som kromsyra i 
lösning.  

En eventuell temperaturberoende färg på lösningen kan alltså vara anledningen till att det är svårt 
att läsa av den gröna färgen och uppskatta halten COD. Ett sätt att göra analysen mer tillförlitlig 
och noggrann skulle kunna vara att kyla rören och för att spara tid göra det i ett vattenbad. Det är 
dock osäkert om detta är nödvändigt. Som nämnt tidigare så framkom det av det spikade testet att 
svårigheten med avläsningen uppstår när halten COD är låg, någonstans under 150 mg/L O2. Syftet 
med analysen idag är att se om dagvattnet är förorenat eller inte och gränsvärdet för när åtgärder 
ska vidtas är 200 mg/L O2 och 400 mg/L O2. När halterna är så höga ska de alltså vara tydliga nog 
att kunna läsas av på ett korrekt sätt. Analysen är däremot viktig och den utförs av många olika 
personer och det är troligt att alla inte har lika god syn eller färgseende. Installation av ett vattenbad 
och ändring i rutinen skulle kunna vara ett enkelt sätt att göra analysen mer tillförlitlig. Värt att 
tilläga är att 400 mg/L O2 är det kritiska värdet för när man väljer att inte släppa spärrdammens 
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vatten till Askeröfjorden. Som det ser ut idag med ett referensrör på 200 mg/L O2 och ett på 500 
mg/L O2 så är det därför möjligt att vattnet släpps trots att COD-halten är över 400 mg/L O2. En 
enkelt åtgärd skulle därför vara att ha ett referensrör vid 400 mg/L O2.  

5.2 Utfallen vid olika avläsningstillfällen 

Den ordinarie metoden som används idag på tio minuters värmning och därefter avläsning direkt 
är en förkortat version av den ursprungliga standardmetoden på två timmars värmning och därefter 
avsvalning till rumstemperatur. Även om det var utanför den här undersökningen huvudsakliga 
syfte så var det intressant att även se om den extra värmningen eller avsvalningen hade någon effekt 
och resultatet från de här extra avläsningstillfällena presenterades i kapitel 4.2.  

Generellt så innebar dels en längre tid i värmeblocket en högre halt COD och dels så gjorde 
avsvalningen att en högre halt uppmättes. När det gäller avsvalningen så kan det bero av att färgerna 
är tydligare vilket har diskuterats tidigare. Detta är i linje med det spikade testet i kapitel 4.3 som 
visade att lägre halter är svåra att se skillnad på när röret värmts i tio minuter och inte har låtits 
svalna. En förklaring till att en längre tid i värmeblocket visade på en högre halt kan bero på att 
oxidationen då har en längre tid att fortlöpa. Detta kan också stärkas av det spikade testet eftersom 
för låga halter observerades en skillnad mellan tio minuter och två timmar i värmeblocket. Det är 
dock svårt att svara på frågan varför några av utfallen visade så höga halter. Några nådde så högt 
som nivå 4 som motsvarar 200-500 mg/L O2. De högsta utfallen sammanföll i någorlunda stor 
utsträckning med de tillfällen då NPOC-halten också var något högre. Värt att nämna är att 
motsvarande gränsvärde för COD på 400 mg/L O2 är för NPOC 100 mg/L O2 och att även om 
NPOC halten steg vid några tillfällen nådde den aldrig högre än 35 mg/L O2. Detta är långt ifrån 
gränsvärdet samtidigt som det för COD är alldeles i närheten.   

När det gäller eventuell skillnad mellan rören med och utan kvicksilver så var den inte signifikant 
men det uppmättes ändå vid några tillfällen högre halter COD i rören med kvicksilver än utan. 
Detta utesluter salter eftersom då skillnaden snarare skulle varit tvärtom. Men det är intressant att 
ställa frågan om det är något i rörens sammansättning som spelar in eller om provet från 
spärrdammen innehåller något annat ämne som påverkar analysen.  

5.3 Alternativet till COD-rör 

Bakgrunden beskriver problematiken med kvicksilver, dess toxikologiska effekter på människors 
hälsa och miljö samt varför och hur den är reglerad i lagstiftning. Krom är inte lika hårt lagstiftat 
men många av effekterna är kända och det är möjligt att lagstiftningen skärps. Detta skulle innebära 
att även om de kvicksilverfria rören går att använda så kan COD-rör med krom som 
oxidationsmedel förbjudas, trots att de inte innehåller kvicksilver. Ett annat använt 
oxidationsmedel är permanganat (Nationalencyklopedin, u.å.) men i samband med COD-rör är 
utbudet mycket mer begränsat. Nuvarande leverantör erbjuder endast en typ av rör med gränser 
mellan 0,5-10 mg/L O2 (Hach, u.å), något som skulle vara svårt att använda på KM-labb eftersom 
de gränserna är alldeles för låga.  
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Några studier föreslår andra tekniker för motsvarande COD-mätning, som till exempel termiska 
biosensorer (Yao, Wang & Zhou, 2014) eller flow injection kombinerat med 
atomabsorptionsspektroskopi (Cuesta, Todoli & Canals, 1996), men det är i nuläget TOC-analys 
som är det enda relevanta alternativet. Detta eftersom utrustningen finns på plats, används idag av 
laboratoriepersonalen och att metoden är utarbetad och faller innanför ackrediteringen. Att 
operatörerna skulle börja analysera med instrumentet innebär att utbildning krävs samt att de skulle 
behöva ägna mer tid åt analysen än vad de gör idag. Detta är dock fortfarande hanterbart om 
behovet är starkt nog. Dessutom har ett av de andra tre driftlaboratorierna på Nouryon i 
Stenungsund redan installerat ett instrument för mätning av TOC, som är särskilt avsett för 
operatörernas vattenanalyser på den enskilda anläggningen. Skillnaden är att KM-labb ansvarar för 
hela fabriksområdets miljörapportering och för att ackrediteringen ska gälla krävs noggranna 
kontroller. Dessa är känsliga och det krävs att instrumentet ständigt underhålls och att ingen 
felhantering sker. Att då belasta den med ytterligare prover, samt att många fler ska hantera den, 
kommer sannolikt innebära en stor ökning i arbetsbörda för laboratoriepersonalen. Detta är 
praktiska frågor som återstår att lösas men fördelen med TOC är som sagt att det tekniska redan är 
på plats.   

5.4 COD-rörens framtid 

Denna undersökning visade att utifrån de förhållandena som rådde under perioden för provtagning 
och analys så kan kvicksilverfria rör användas istället för de med kvicksilver. En anmärkning 
handlar om att kvicksilvret är tillsatt för att binda salter. Spärrdammens vatten utgörs främst av 
dagvatten, vilket normalt inte ska innehålla salt. Det är dock troligt att det under vintermånaderna 
kan bli kritiskt, då saltning sker av vägar och hårdgjorda markytor på anläggningen och att salt då 
kan rinna med dagvattnet. Det skulle därför behöva göras en kompletterande undersökning under 
vintern, för att säkerställa att rören även går att använda då.  

Till sist är det värt att diskutera COD-analys i sin helhet. Det är en väldig grov analys på vattnets 
syreförbrukning och den ger endast en indikation om mängden organiskt material. Analysen säger 
ingenting om vilka ämnen som ingår, vilket är avgörande för hur förorenat vattnet faktiskt är. Detta 
eftersom till exempel vissa hormonstörande ämnen kan ha stora effekter redan vid små 
koncentrationer (HaV, 2014). I grunden handlar det om att skydda människors hälsa och miljön 
och uppnå en hållbar utveckling. De svenska miljömålen tillsammans med de globala målen är 
tydliga med vad som ingår i den bilden. Det är dock tveksamt om COD-analys passar in i där, dels 
eftersom funktionen att analysera och avgöra om ett vatten är förorenat eller inte, inte är helt 
betryggande, men också eftersom analysen involverar hantering av skadliga ämnen. Även om 
kvicksilver skulle försvinna från analysen är det därför svårt att se att det på lång sikt ändå är en 
fortsatt god teknik att använda sig av.  
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Slutsats 

COD-analys är genom sin smidiga och enkla hantering en värdefull metod, men det råder osäkerhet 
om den på lång sikt kan fortsätta kunna användas, dels på grund av sitt innehåll men också för att 
den säger så lite om vad provet faktiskt innehåller. Mest aktuellt är dock att utesluta kvicksilver 
från analysen och resultatet från denna undersökning visade att, när det kommer till KM-labbs 
mätningar på Nouryons dagvatten i Stenungsund, så är det möjligt. Förslagsvis behöver en 
kompletterande undersökning göras vintertid, då dagvattnet kan innehålla salt från vägar och 
markytor. Detta för att säkerställa att rören utan kvicksilver helt kan ersätta de med kvicksilver. 
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Bilaga 1  

 
 

Utvärdering av kvicksilverfria COD-rör 
 

 
 
En undersökning om vi kan använda kvicksilverfria COD-rör har gjorts, mot bakgrunden att ett 
försäljningsförbud kommer om snart ett år. Jag har testat Langes rör med och utan kvicksilver mot Hach-

rören som vi förut var ackrediterade för. Jag testade på industriavloppet, provpunkt A4 UD, och på 

saltvattnet från Wincen, provpunkt A20. 

Jag kom till den slutsatsen att vi kan inte använda kvicksilverfria COD-rör då dessa är för känsliga för 

klorider, vilket vi har i bunden och obunden form i våra vatten. 

 

COD          

Datum 
A4 UD A 20 = havsvatten ~2,3% NaCl 

Hachrör Lange 
114 

Lange 
214 

Hachrör låghalts Lange 114 (med Hg) Lange 214 (utan Hg) 
spätt 5** spätt 10** spätt 5** spätt 10** spätt 5** spätt 10** 

100824 115 114 187 140 130 237,5 263 2075 1200 
100825 93 96,9 164 120 70 186 166 1525 1120 
100826 97 114 164 135 110 294 208 1490 1100 
100827 101 102 143 100 20 167,5 207 1470 1110 
100828 105 116 191 145 80 320 302 3815 2170 
100829 168 98,3 181 140 130 455 291 2695 1960 
100830 133 80,7 126 120 10 256 216 2065 1600 

          
 Hach-rören klarar ~2000 ppm Cl       
 Lange-rör 114 klarar ~1500 ppm Cl      
 Lange-rör 214 klarar en kloridhalt som inte överstiger COD-halten.    
          
 Vi antar att Hach-rören är "sanning" då vi varit ackrediterade för denna metod i många år.   
          
 Lange-rören LCK 114 är likvärdiga med Hachrören med de Hg-fri LCK214 fungerar inte.  
 Jag får leta efter annan metod som går att ersätta COD-analysen som en snabbanalys. Skall kolla om  
 Hach Langes TOC-rör kan fungera.      

 

 

2010-08-31 

 
Lasse Noord 
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Bilaga 2  

Riskanalys 
 
Upprättad av: Gustav Algestrand   Datum: 2019-04-01 
 
Hanterade kemikalier/utrustning 

Produktnamn    Produktnr.   

COD TNT, 0 – 150 mg/L O2   2125851  
COD TNT, 0 – 1500 mg/l O2   2125951 
COD TNT, kvicksilverfri 0 – 150 mg/l O2  2345852 
COD TNT, kvicksilverfri 0 – 1500 mg/l O2  2345892 

Piktogram: 

   

Faroangivelser: 

H290  Kan vara korrosivt för metaller. 
H302  Skadligt vid förtäring. 
H311  Giftigt vid hudkontakt 
H314  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H373  Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering 
H410  Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

Skyddsangivelser: 

P273  Undvik utsläpp till miljön. 
P280   Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302+P352   VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 
P301+P312   VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
P301+P330+P331  VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P303+P361+P353  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 

kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. 
P305+P351+P338  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. 
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Kortfattad beskrivning: 
Kyvetter med färdig lösning i begränsad mängd. Försedda med lock som skruvas av när prov 
tillsätts. Värms till 150 °C i ett värmeblock.  

Risker: 
Frätskada 
Akut toxicitet 
Mutagent, Cancerogent, Reproduktionshämmande 

Åtgärd:  
Dragskåp 
Täckt utrustning, lock 
Personlig skyddsutrustning 
Destruktion 

Behov av personlig skyddsutrustning: 
Skyddsglasögon 
Typ av handskar: KIMTECH Purple Nitrile PPE Category III 

Aktiviteten bedöms vara: 
Icke riskfylld 
Måttligt riskfylld 
Riskfylld 
Mycket riskfylld 

 
Risker med aktiviteten (Vad kan gå fel, hur sannolikt är det och vilka blir 
konsekvenserna):  

    Sannolikhet  Konsekvens 

Generellt: Tappa rör, spill på bänk, golv. Brännskada.     Måttlig          Liten 
 
Inandning: Hantering utanför dragskåp.         Låg          Liten 

Hudkontakt: Hantering utan handske + spill        Låg           Stor 

Förtäring:            Låg           Stor 

Ensamarbete: I samband med beredskap påsk     Måttlig   

Riskbegränsande åtgärder: 
Använd personlig skyddsutrustning, arbeta i dragskåp när locket ska skruvas av. Håll endast i 
locket när kyvetten varit i värmeblocket. Använd provrörställ vid avläsning.   


