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1 SAMMANFATTNING

Syftet med föreliggande utredning var deis att bedöma konventionella fysikalisk

kemiska parametrars kemiska relevans, deis att nrmare granska vHken

biologisk/ekologisk relevans metoderna har i recipientsammanhang.

Följande mtparametrar granskades ur kemisk-metodologisk synvinkel:

-BOD

-CDD

-TDD

-TOC

— fast substans

- frg/absorbans

- lignin.

Siutsatsen betrffande ovan uppriknade parametrar var att BOD-vrdet endast

§r ett mtt p en del av det organiska materialet COD-vrdet ir dgremot

anvfindbart som mtt p skogsindustriella avloppsvattens totala innehåll, bde

med tanke på dess kemiska relevans och analyserbarhet. Metoden r samtidigt

bäde enkel och billig att anvnda.

Ur biologisk/ekologisksynvinkel har de traditionella rutinparametrarnas (t.ex.

BOD, COD etc) relevans minskat i takt med att skogsindustrins utsUipp av

organisk syretirande substans minskat Minskningen av utslppen har medfört att

drastiska (men tidsmissigt kortvariga) effekter ss akut fiskdöd etc idag ir

sillsynta, vUket gjort att parametrar som beskriver akuta effekter minskat 1

betydelse. 1 stillet har betydelsen av mtmetoder, vilka specifikt beskriver

spridning av skogsindustriella utsliipp ökat. Till sädana metoder hör exempelvis

mätningar av förekomsten av klorerad substans, t.ex. klorerade fenoler.

Betydelsen av att finna skogsindustrispecifika spårmnen för att bestmma

spridningen av avloppsvatten betonas srskilt.

Vid en bedömning av hur lngt informationsviirdet stricker sig vid utnyttjandet

av rutinparametrar, konstateras att det i recipienter som saknar andra,

intilliggande utsliipp, iir möjligt att utnyttja traditionella metoder för att
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bestmma spridningen av uts1ippet Analys av skogsindustrispecifika substanser

ss klorerade fenoler ger dock oftast en bittre spridningsbHd. 1 recipienter med

fiera utsliippski11or, beskriver de konventionella rutinparametrarna med dagens

uts1ppsniver föga eller inte alis biologiska effekter i recipientmHjön.
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UTVÄRDERINO AV METODER FtSR KARAKTERJSERTNC AV SKOGSINDUSTRINS

AVLQPPSVATTEN

Texten 1 de följande avsnitten r huvudsakllgen baserad p de senaste rens

erfarenheter från Sverige. Sedan början av 70-talet har en rad storprojekt inom

vilka m1sttningen har varit att st detaljerat som möjflgt dokumentera

mfljöeffekterna av skogsindustriella utsläpp 1 vattenrecipienter avlöst varandra.

Avsikten §r att diskutera olika fysikalisk-kemiska rutinmetoders relevans deis

utifrån kontrollsynpunkt, deis ur biologisk/ekologisk synpunkt.

II KONVENTIONELLA METODER FbR KARAKTERISERING AV SKOGSINDUSTRINS

AVLOPPSVATTEN

1. Allmänt om mitparametrar

Mtparametrar kan indelas 1 tv huvudgrupper:

- Absoluta mtparametrar

- Relativa mtparametrar

Absoluta mitparametrar baserar sig p entydiga fristående definitioner,

uttryckta med fysikallsk-kemiska grundbegrepp (temperatur, hait av §mne, fiöde,

tid osv). Det iir möjligt att faststilla ett sant vrde och mitresultatens

systematiska och s1umpmssiga fel kan beröknas0

Relativa mtparametrar definieras av mätförfarandet sjlvt, Resultaten ir

beroende av sjilva mätmetoden och nägot sant vrde kan inte faststgllas,

Det existerar ingen klar grns mellan dessa tvä grupper p.g.a. att t.ex0 kemiska

mitmetoder 1 praktiken förenkias sä att resultatet biir metodberoende (relativt).

Typiskt relativa storheter ör BOD, fflrg, permanganattal, grumlighet och

“suspenderade mnen”, Signifikansen hos ana1ysvrden frän sädana bestmningar

ir starkt beroende av hur v1 alla parametrar som päverkar analysen

kontrollerats (1),
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1,1 Principer för villkorsparametrar

För att möjliggöra en entydig kontroll av driften vid en anliiggning ui’ miljövärds

synpunkt, ges grinsvörden för uts1öppsmngder som inte får överskridas. Dessa

grnsvrden sötts vanligen som mänads- eller årsmede1virden, sä att tillifihliga

överskridningar ir tillätna, Dessutom förutsitts villkorsparametrar som

möjliggör berkning av substansmngder, dvs de skall vara additiva. Utsliipps

mngderna skall säledes uttryckas i enheter för massa. Pararnetrar som inte ger

denna möjlighet ir t.ex, pH-vrde, frg och konduktivitet.

De mtmetoder som anvinds ger vanligen resultaten i storheten koncentration.

För berkning av massan ir det dirför ocksä nödvndigt att kinna till volymen

eller vanligare fiödet. Med hjlp av relevanta Wirden för volym/fiöde ken

substansmingden som slpps ut i en recipient, under en viss tid, beriknas (1).

2. Aviutamas kemiska sammansättnfng

2.1 Suspenderade irnnen

Det suspenderade organiska materialet i skogsindustriella aviutar ken indelas i

tre huvudgrupper:

fiber och fiberdelar

utflockad organisk substans

- cellsubstans frän biologiska reningsanlggningar.

2.1,1 Fiber och fiberdelar

Finfördelat vedmaterial som fibrer och fibrHler äterfinns i avloppsströmmarna

som relativt stora (synliga) partikiar med definitiv form, Anära partikeltyper

som hrrör frän veden r t,ex. barkpartiklar, hartspartiklar och andre celltyper

in fiber.

De stora partikiarna sedimenterar relativt snabbt och ken avskiljas 1

sedimenteringsanliiggningar. Å andra sidan ger de upphov till bottentckande

fiberbankar om de gär ut 1 recipienten. Vedsubstans oxideras endast långsamt 1

biologiska reningsanliiggningar och i recipienter (1).
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2.1.2 Utflockad substans

Vid massaframst1lningen utlöses högmolekylirt material (kolhydrater, lignin

material och extraktivmnen) vilket bildar kolloidala lösningar. Dessa har en

tendens att vid åldring eller fysikalisk/kemisk miljöförndring koagulera och

bilda suspensioner. Utflockad substans §r formlös (amorf) och har ingen

definierad partikelstorlek (1).

2.1.3 Cellsubstans från biologiska reningsanläggningar

Suspenderat material från biologiska reningsanlggningar innehller mycket litet

fiber och bestr huvudsakligen av cellsubstans 1 form av partikiar med en storlek

p ngra mikrometer. Dessa partikiar biidar inte sediment 1 recipienten, men kan

ing 1 näringskedjan och delvis oxideras till koldioxid (1).

2,2 Löst organiskt material

Det lösta organiska materialets art r beroende av vid vilken typ av process det

lösts ut, t.ex. barkning, mekanisk ellei’ kemisk massaframstllning, massa

blekning och pappers-/kartongframstl1ning.

Barkerivatten innehåller extraktivimnen, oxiderade tanniner och frg,

Avloppsvatten från mekanisk massaframstil1ning innehåller kolhydrater,

extraktivmnen och lgmolekyllira syror, men inte nimnvirt lignin. Blekning kan

flerdubbla utiösningen av organiskt material (lignin).

Kemisk massaframstl1ning bygger 1ngt p slutna processer och kemikalieåter

vinning, vilket innebr att strörsta delen av det organiska material som lösts ut

vid (suifat-) massakoket förbrinns i sodapannan. Utgende avloppsvattnen bestr

bland annat av evaporatorkondensat och vatten från tvtteri och sileri,

Konventionella klorblekerier kan inte slutas pä gTund av avloppsvattnens innehäil

av klorid (korrosionsproblem). Mngden organiskt material 1 blekeriavlopps

vattnen r beroende av hur längt delignifieringen drivits med slutningsbara

processer (förlngt kok, syrgasblekning) före introduktionen av klor,
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Avloppsvatten från pappers-/kartongtillverkning innehåller endast relativt 1ga

halter organiskt material som lösts ur massan. Drutöver ken de inneh11a ett

stort antal olika tlllsatskemikalier,

2.2.1 Biekeri avloppsvatten

1 dagens 1ige hrstammar de största mngderna av organiskt material i skogs

industriella avloppsvatten från massabiekerier. En typisk modern fin1indsk

sulfatmassafabrik med konventioneli blekning ger en BOD-belastning p

30 35 kg 02/t producerad massa. 50 - 60 % av BOD-belastningen och 85 - 90 %

av frgebe1astningen kommer från biekeriet (2).

En typisk sammansttning hos det utiösta materialet kan vara (3):

70 kg/t tot. org. material varav 50 kg ligninprodukter

19 kg kolhydrater

1 kg extraktiviimnen

Oxidativ nedbrytning och UV-studier visar pä lågt inneh11 av aromatiska krnor i

det högmo1eky1ra materialet (4).

En uppdelning i molekylviktsfraktioner ger följande bild av det organiska

materialet 1 aviutarna (5):

M>10000 10000>M>1000 M<1000

C-avlut

tot.22kg/t 2,2 (1,3) % 29,9 (22,9) % 67,9 (27) %

E-avlut

tot.47kg/t 48,7 (40,6) % 31,7 (28,4) % 19,6 (-) %

Anm.: vrUena inom parentes anger andelen ligninmaterial.

Ligninnedbrytningsprodukterna innehöli ocks enligt denna undersökning en låg

andel aromatiska krnor och fenoliska hydroxylgrupper, men mycket karboxyl

grupper (5).
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Ocksä de icke-flyktiga nedbrytningsprodukterna 1 aviutar från sulfltmassa

blekning innehåller en relativt liten mngd aromatiskt material och myeket

karbonyl/karboxylgrupper. Dv.s. “klorligninet” har karaktren av polymer

alifatisk karboxylsyra snarare §n en polymer ubbyggd av fenylpropanenheter (fig

1 - 3) (6).

3. Mätparametrar

3.1 BDD (Biochemical Oxygen Demand)

Bestmmer den mingd löst syre som det organiska materialet i ett vattenprov

förbrukar genom biokemisk oxidation 1 nrvaro av bakterier och oorganiska

nirsalter.

Normait görs en utspidningsana1ys med 7 (alt. 5) dygns inkubering varefter

provets restinnehäli av syre mits titrimetriskt. Parallellprov med olika

utspdningsgrad görs för att den siutliga syrehalten skall llgga inom 35 60 %

utgngshaIten (7).

Störande föreningar sam bör avlgsnas före analysen r aktiv klor, svaveldioxid

och suifider, Suspenderat material kan tas med eller fiitreras bort,

Förslag till mindre arbetsdryga och snabbare BOD-metoder innefattar bha.

inkubering vid högre temperatur varvid inkuberingstiden kan förkortas (35 °C,

30 h) (8). För kommunala avloppsvatten har en metod sam bygger pä anvndnin

gen av “biofiim” elektroder utvecklats, 1 detta fali biir analystiden ca 20 min. (9),

3.2 COD (Chemical Oxygen Demand)

Mcd kemisk syreförbrukning avses den mingd syre som ett vattenprovs lösta och

suspenderade material förbrukar vid oxidation med ett starkt oxidationsmedel

under bestmda betingelser.

COD-bestimning (SF5 3020) innebör att provet kokas under återloppskylare 2

timmar tillsammans med svavelsyra (50 %), silverkatalysator och en bestmd

mängd kaliumdikromat. Efter axidationen bestäms den äterstende mingden

dikramat genom titrering mcd en jörn(Ifllösning och med ferroin sam färg

indikator. CODr-vördet beröknas ur den mängd dikromat sam förbrukats (10).
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Fig. 1. IR-spektra av lignosulfonat och nedbrytningsprodukter efter klorering

med 7 % C12 (6).

Fiq. 2. Ligninnedbrytningsprodukters UV-spektra som funktion av klordosen

(6).
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Störande substanser §r bl,a, klorid och nitrit. Klorid kan maskeras genom tillsats

av kvicksllversulfat, och nitrit maskeras genom tlllsats av suifaminsyra.

CODc ger i a11mnhet vrden som llgger nra vrdet för den teoretiska syreför

brukningen (ThOD), Undantag utgör frmst aromatiska föreningar och pyridin.

Dxidation med kallumpermanganat ger som regel mycket 1gTe vrden (CDDMn),

Ett antal procedurer för COD-bestmning i mikroskala har utvecklats dr

oxideringen sker 1 ampuller. Analyserna har förenklats genom anvndning av

ampuller innehållande frdigt doserade reagens och direkt fotometrisk slut

bestmning (11). Den kolorImetriska titreringen kan ersttas av automatisk

potentiometrisk titrering vilket ger bttre reproducerbarhet (12).

“Flow-injection” analytik har utnyttjats för att avsevrt förenkia och försnabba

COD-analytiken (18 prov/h) (13),

3,3 TDD (Total Dxygen Demand)

Total syreförbrukning avser den mngd syre som åtgår vid termisk oxidation av

ett prov vid > 900 °C 1 närvaro av en piatinakatalysator.

Instrumentell metod som baserar sig pä att provet förgasas, och med en brgas

(N2) innehällande en bestimd mängd syre leds genom ett upphettat reaktionsrör.

Syrehalten 1 brgasen registreras kontinuerligt före och efter reaktionsröret (14).

3.4 TDC (Total Organic Carbon)

Avser totalmngden organiskt kol som ingår 1 ett prov.

En instrumentell metod dr provets orqaniska material förbrnns vid hög

temperatur (900 1 100 0C) till C02 vilken bestims direkt med IR-spektrofoto

meter eller indirekt med flamjonisationsdetektor efter omvandling till metan,

Alternativa förbrnningsmetoder som anvnds r olika vätförbränningsmetoder

inkiusive UV-4nducerad oxidation 1 nrvaro av syre eller persuifat. Våtför

brinning ger dock lägre utbyten för aromatiska och heterosykiiska föreningar.
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Oorganiskt kol ken avliigsnas ur provet genom ventilering med kvivgas efter

surgörning. Samma instrument ken ge vrden för TC (Total Carbon) och TIC

(Total Inorganic Carbon). Vissa instrument ger förutom TOC iven TOD.

Liksom övriga instrumentella metoder kriver TOC-analysen stt prov som inne

partikiar homogeniseras ellei’ fiitreras (ca 100fim max, partikel

storlek) (14, 15).

3.5 Fast substans

A. Suspenderade imnen bestämt med filtrering. Avser det material som kvarhålls

dä ett vattenprov filtreras genom ett speciflcerat filter. Provet fiitreras genom

ett 1 förvig vigt filter, varefter fiitret med den kvarhällna substansen torkas och

vigs.

Resultatet r starkt beroende av det anvnda filtrets uppbyggnad och porstorlek.

SCAN-W 6:71 rekommenderar ett filter av glasfibertyp med. ca 1,6 um porstorlek

(Whatman GF/A) (16).

De senaste svenska rekommendationerna gär ut pä anviindningen av 701im vira, i

kombination med att övriga analyser (av lösflgt material) görs pä permeat frän

filtrering med samma vira, Pä sä vis fäs en klar uppdelning i lösligt-suspenderat

material, dvs inget material bidrar till bäda fraktionerna (1),

B. Sedimenterande imnen. Suspenderade mnen som under inverkan av gravita

tionskraften (ellei’ vid centrifugering) sedimenterar nr provet fär stä en viss tid.

Efter sedirnenteringen sugs vattenfasen bort och det sedimenterade materialet

överförs till ett filter, torkas och vigs (17).

C. Optiska metoder. Optiska metoder för bestmning av suspenderat material

baserar sig pä att fasta partikiar i lösning ger upphov till optiska fenomen sam

ljusabsorbtion, ljusspridning, depolarisering av ijus och vridning av polarisa—

tionsvektorn. Den sk TP-metoden kan bestämma fast substans selektivt enligt

partikelstorlek (17).
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36 Frg / Absorbans

Mter provets inneMil av kromofora grupper, och under förutsättning att det

organiska mateTialets innehåll av kromofora grupper r konstant utgör frgen

och/eller absorbansen ett mtt p provets inneh1I aV organisk substans.

Standardförfarandet för fiirgbestämning innebir att absorbansen vid väg1ngden

460 nm (400 - 500 nm) mts, vid ett bestmt pH-värde, och korreleras till en

kalibreringskurva uppjord för en lösning av ett platina-koboltsalt. Resultatet ges

som mg Pt/l (18).

Absorbansmätningar inom UV-området ger störst kins1ighet p.g.a. att aromatiska

föreningar (lignin) har sitt absorbtionsmaximum nira 280 nm. Suspenderat

material kan störa mötningarna genom ljusspridning varför filtrering av provet

kan vara nödvindigt.

3.7 Lignin

De metoder som anvnds för kvantitering av lignin i vatten r frmst spektro

fotometriska metoder, Lex. absorbansmötning, f1uorescensmitning och Peari

Benson metoden. Cemensamt för dessa ör att de kriver kalibrering mot en

lmplig llgninstandard. En mera speciell metod ör den sä kallade vanilIInmetoden

dir ligninets nedbrytningsprodukter analyseras gaskromatografiskt,

A. Absorbansmötning

1 detta fail utnyttjas ligninets UV-absorberande aromatiska struktur sä att

ligninkvantiteringen görs genom direkt absorbansmätning (efter filtrering och

pH-justering) pä proviösningen. Absorbansvrdet omröknas till motsvarande

koncentration med hjilp av Lambert-Beers lag. Den undersökta Iignintypens

extinktionskoefficient bör vara könd (19).

B, Peari-Benson (nitrosometoden)

Baserar sig pä en reaktion mellan sur nitrit och fenoliska-OH grupper i Iigninet,

vilket ger upphov till en nitrosofenol. Vid tillsats av alkali övergär nitrosofenolen

i en starkt förgad kinonmonoxirn med absorbtionsmaximum vid 430 nm,

Absorbansen registreras och omröknas till ett koncetrationsvörde m.hj. av L.-B,:s

Iag och ett specifikt extinktionsvörde som bestömts med en kalibreringslösning.
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För beredning av kalibreringslösningar finns standardiserade CaLS-preparat

kommersielit tiI1ging1iga. Metoden utveckledes ursprungligen för bestimning av

halten suifitaviutar i recipientvatten. Tanniner och vissa aminer kan ge liknande

fflrgreaktioner som lignin (20).

C. HPSEC/UV

Knuutinen m. fi. har beskrivit en metod för bestmning av tota1minqden

llqnin/humus i vatten med hjillp av direkt HPSEC vötskekromatografi. Metoden

byqger p att det organiska materialet kromatografiskt uppdelas i en hög

molekylär lignin/humusfraktion och en 1gmo1ekylär fraktion, Kvantifiering sker

med en UV-detektor genom bestämning av lignin/humustoppens area och

kalibrering mot en Na-lignosulfonatstandard (21).

D. Vanillinmetoden

Vanillinmetoden iir en metod som använts närmast för kvalitativ lignin

bestämning inkiusive verifiering av ligninbestämningar som gjorts med (indirekta)

spektrofotometriska metoder. Metoden bygger p att provmaterialet bryts ned

oxidativt under kontrollerade betingelser, varefter nedbrytningsprodukterna

analyseras gaskromatografiskt (CC-MS). Närvaron av vanillin eller besläktade

aromatiska föreningar anses bekräfta att provet innehällit ligninmaterial (4,22).

4. Mätparametrarnas kemiska relevans och användbarhet

4.1 Suspenderade ämnen

Suspenderade ämnen betecknar allmänt det material i ett vattenprov som inte

förekommer i löst form utan i partikulär fast form. Det existerar emellertid

ingen skarp fysikalisk gräns mellan lösta och suspenderade ämnen.

Alla §mnen kari uppfattas som partikiar, sä att atomer utgör de minsta

partiklarna (<1 nm) och atomer kombinerade till molekyler biidar större

partiklar (>nägra nm), Stora molekyler (0,1 - 10,pm) i vattenlösning sägs biida

kolloider. Kolloider förekommer som vanlig lösning, sol, eller när

koncentrationen överskrider ett visst kritiskt värde som gel. Celbildningen
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innebr att lösningen steiner ellei’ koagulerar. En soi ken också överg i gel

genom bildning av amorfa flockar (utlockning). Dessa övergngar r reversibia

och beroende av den fysikaliska och kemiska miljön (pH-virde, temperatur,

jonstyrka, koncentrationen av f1ervrda metalijoner mm).

De minsta partikiar som ken studeras 1 ljusmikroskop ir av samma

storleksordning som ijusets våglngd, 400 - 700 nm, Betydllgt mindre partikiar

ken förorsaka ljusbrytning och grumling i en vitska. En förutsttning för

grumiing r att partikiarnas brytningsindex avviker från vattnets, Lerpartikiar

vars brytningsindex starkt avviker från vattnets bidrar starkare till vattnets

grumllng in t,ex. fiberpartikiar vars brytningsindex flgger nira vattnets.

De stora partikiarna 1 skogsindustriella avlopp, vedfibrerna hei’ ofta en bredd på

ca 5Opm och en Uingd pä fiera mm, Enskilda fibrHler har bredder ner till

10 - 20 nm.

“Suspenderade mnen” r tydiigen en oskarpt definierad storhet, och man ir

hinvisad till relativa bestämningsmetoder dr den sökta storheten definieras av

analysförfarandet. Tinkbara analysprinciper baserar sig på filtrering, sedi

mentering/centrifugering och optiska metoder,

Inom skogsindustrin hei’ mtning av suspenderat material 1 de fiesta fail baserat

sig på fHtreringsmetoder, dock med varierade filtermaterial, Optiska metoder

hei’ utvecklats speciellt mcd tanke p kontinuerlig övervakning av vattenfiöden

inne 1 fabriker (1),

Inom projektet SSVL-85 gjordes en

omfattande jmförelse av glasfiberfilter och plastvira som filtermedium vid

bestmning av suspenderade ämnen 1 skogsindustriella avloppsvatten. De para

metrar mcd inverkan på analysresultatet som studerades vai’ blockerings

effekten, vgfe1et, pH-effekter och salteffekter, Resultaten visade att av 54

analyserade avloppsströmmar vai’ ca hIften cv sadan karaktr att bestimningen

cv suspenderade mnen mcd glasfiberfilter gay vrden av tveksam relevans,

Vidare konstaterades att p glasfiherfllter och pappersfilter avskiljs, förutom

flbrer, fiberdelar och grövre partikiar, iven en möngd amorf svrkaraktäriserad

materia. På piasivira avskils fihrer, fiberdelar och grövre partikiar, men endast

smä mngder amorf substans.
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Projektet, SSVL-85 rekommenderade en övergng från glasfiberfilter till

plastvira med större providd (70,im) för att ge begreppet suspenderade iimnen en

tydiigare innebörd, nirmast möngden fiberrester (1).

4.2 Lösi substans

BOD: miter frimst löttnedbrytbara / 1gmo1ekylöra komponenter. En betydande

del av BOD-belastningen kommer frän metanol, olika mono- och dikarboxylsyror

och från kolhydrater (polysackarider) (5).

1 och med att utsliippsniverna genomgående har sjunkit har problemen med

syrebrist i recipienterna avtagit. BOD-virdet har dirmed förlorat sin betydelse

söm viktigaste uts1ppsparameter till förmån för parametrar som miter total

mingden organiskt material och/eller möngden svårnedbrytbart organiskt mate

rial. 1 övrigt behiftas BOD-metodiken av dålig reproducerbarhet och precision,

och den r dessutom alltför tidskrivande och arbetsdryg för att limpa sig som

rutinmetod. Dessa nackdelar hör intimt ihop med metodens definition och kan

knappast avhjipas genom metodutveckling. Orsaken r stt analysen r beroende

av fiera samtidigt pägäende biologiska förlopp som initieras genom tillsats av ett

mikrobiologiskt substrat (ymp) vars egenskaper inte kan standardiseras.

1 egenskap av mikrobiologisk process i4r BOD-bestimningen knslig för störningar

frän toxiska eller hmmande komponenter 1 vattenproven. BOD-vrdet kan sgas

vara mera beroende av det organiska materialets natur n av Uess totalmngd

(1).

SSVL 85 betonade att om man viii kontrollera utslpp av organisk substans bör

man i första hand söka bestmma den totala mngden, och ta denna som

utgångspunkt för n mer differentierad beskrivning av utsliippens natur.

Kunskapen om miljöeffekterna av organisk substans r nmligen inte tillrckiiga

för att utpeka nägon viss del som sä betydelsefuil att man kan bortse frän de

andra delarna.

BDD-vrdet (BOD7 eller längtids BDD) skuiie dä få rollen av en hjlpparameter

som anger mngden lttnedbrytbar organisk substans elier indirekt mingden

persistent organisk substans (CDD - BQD). En sädan uppdelning i ltt- och

svärnedbrytbar substans r emeliertid starkt relativ eftersom avloppsvattnen

innehäller föreningar med nedbrytbarhet av alla grader. Nedbrytbarheten r

dessutom en funktion av den fysikaliska, kemiska och biokemiska miljön.
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COD: Den teoretiska syreförbrukningen (ThOD) definieras som den mingd

oxidationsmedel omrknat till syreekvivalenter, som åtgår vid fu1lstndig

oxidation av den organiska substansen 1 ett prov, och den uppfyller teoretiskt

kravet på en absolut mitmetod. Den kemiska syreförbrukningen definieras

dgremot som den mngd av ett givet oxidationsmedel som tgår vid oxidation

under specificerade förhllanden, och CDD-bestimning utgör dirmed en relativ

mitmetod. COD r dock nira relaterad till ThOD, och för övervgande delen av

de substanser 1 skogsindustriella avlopp vars ThOD kan berknas erhlls en

COD/ThOD kvot 1 intervallet 0,95 - 0,98 vid oxidation med dikromat enligt

standardförfarandet (1).

Den nira överensstimmelsen mellan den kemiska och den teoretiska syreför

brukningen gör att man kan läta utvecklingen inom analytisk kemi och mgtteknik

fä inverka pä den praktiska metodutformningen utan att jmförbarheten gär

förlorad. Detta ger möjligheter att införa snabbare och sökrare mtmetoder pä

ett heit annat sitt §n vad som ör möjligt med en starkt relativ metod som t.ex

bestmning av BOD-vörde

Utvecklingen har visat att det ir svårt att finna andra oxidationsmedel jm

förhara med dikromat. Föröndringar har gjorts pä grundmetoden t.ex. för att öka

oxidationsgraden, minska störningarna frän (klorid), minska infiytandet av blind

prov (spontant dikromatsönderfall), öka kinsligheten, förenkia osh försnabba

metodiken och att minska anvöndningen av farliga kemikalier.

Inom projekten Nordmiljö 80 och SSVL-85 har några olika metoder jimförts:

- Svensk standard

- Leithes snabbmetod

- ampuilmetoder

- Johnsons COD-mötare (upphört att saluföras).

Leithes snabbmetod anvönder en högre svavelsyrakoncentration in standard

metoden. Hirigenom ökar oxidationshastigheten och reaktionstiden kan minskas

från 2 h till 10 min (23).

Ampuilmetoderna skiljer sig frän standardmetoden genom att dikromatåtgången

mts optiskt istöllet för genom titrering. Kvarvarande dikromat eller bildade

kromatjoner mits. Den nödvndiga utrustningen saluförs som fördiga system,

med ampuller innehällande frdigberedda reagens.
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Suspenderade ömnen i den firdigoxiderade provlösningen stör den optiska slut

bestmningen (ampuilmetoder) och kan ge för höga COD-vrden. Syraolösliga

pigment i vattenproven kan ge samma typ av störning.

SSVL-85 projektets metodjmförelse visade att ampulimetoder ger anvöndbara

virden för ett stort antal avloppsströmmar. Projektets rekommendation vai’ att:

1. Organisk substans bestms och rapporteras som COD-vrde enligt Svensk

Standard 55 02 81 42.

2. Varianter av standardmetoden får anvindas under förutsttning att man

experimentellt med ifrgavarande avloppsvatten visat att ingen signifikant

ndring i resultatnivn uppkommer.

3. Ampuiltekniken får anvndas för prov med COD-vrden över 100 mg i.

Kvicksilver bör vara nrvarande om man inte experimentellt fastställt att

kloridstörning inte föreligger.

Tota1mingden organisk substans som TOC, TOD och massa. De tre parametrarna

TDC, ThOD och massa har alla en klart definierad betydelse relaterad till den

organiska substansens elementarsammansttning, och kan berknas ui’ denna. För

prov med oknd elementarsammansiittning kan man inte berkna vrdet för en av

parametrarna utgående frn virden för nägon av de två andra, d.v.s. de ir

oberoende av varandra. Alla tre kan dock anses vara likvrda mtt på

tota1mngden organisk substans. De skiljer sig åt så att ThOD och TOC belastar

§mnen med lågt syreinnehll relativt högt (jmfört med vad massan skulle göra).

TDC belastar gmnen med kvive, svavel ellei’ klor relativt lågt medan ThOD

belastar mnen innehllande t.ex. svavel siirskilt högt (S— 504).

T0C-virdet r alltid <1 g/g organisk substans. Typiska vrden r: cellulosa

0,44 g/g, vedlignin 0,64 g/g och svartlutslignin 0,68 g/g. Förhållandet

ThDD/massa kan variera mellan 0 och 4 g/g. Typiska vrden r: cellulosa 2 g/g,

vedllgnin 2,22 g/g och svartlutslignin 2,23 g/g,

SSVL-85 projektet rekommenderade att den kemiska syreförbrukningen anvnds

som huvudparameter för bestmning av utslpp till vatten från skogsindustriella

anlggningar (1).
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TOC-virdet förkastades p grund av att bestmningen krver dyrbar utrustning

med risk för uteblivna analyser vid apparatproblem.

TDD-vrdet förkastades p grund av kravet på dyrhara instrument och att

provmingden §r så liten att suspenderade partikiar kan störa analysen.

Färg/Absorbans: frgen i massabiekeriernas avloppsvatten härrör främst från

högmolekylära flgninnedbrytningsprodukter och utgör en relativt enkel parameter

för följning av mängden utlöst lignin. Variationer 1 färgintensiteten (absorbansen)

kan dock även bero på t.ex. pH-förändringar eller förändringar i det organIska

materialets sammansättning (processförändringar). Vissa resultat tyder på att

UV-absorbansmätning är lämpiigare än färgmätning för kvantitering av komplexa

substanser som (klor)lignin, Detta p.g.a. att UV-absorbansen beror av stabHa

aromatiska kromoforer medan absorbtion i omrdet 400 - 500 nm delvis beror p

mer instabila kromoforer bestäende av konjugerade dubbelbindningar 1 alifatiska

system,

Lignin: Användningen av “lignin” som utsläppsparameter kräver att man

definierar vad man i detta sammanhang menar med lignin. Begreppet lignin

används allmänt både om “in situ”-lignin och olika former av utlöst lignin, trots

att utiösningen kan innebära stora modifieringar 1 ligninstrukturen, Vad gäller

den högmolekylära substansen 1 blekeriavloppsvatten har den kvar endast en liten

del av den ursprungliga ligninstrukturen tjfr avsn. 1.2.). “Lignin” avser 1 detta

sammanhang nedbrytningsprodukter av lignin.

Kvantitering med hjälp av absorbans eller Peari-Benson metoden kräver för att

ge meningsfulla resultat att kalibrering görs mot standardpreparat isolerade ur

samma typ av vatten som de som skall analyseras.

För HPSEC/UV metoden (21) gäller samma begränsningar som för övriga

spektrofotometriska metoder, med undantag för att eventuella interferenser från

Iägmolekyllära föreningar torde kunna undvikas.



22

5• Sammanfattning

- COD-vördet ir anvindbart sam mått på skogsindustrielia avloppsvattens

totala innehäli av organisk substans, bde med tanke p dess kemiska reievans

och “anaiyserbarhet” (iven i mindre laboratorier).

- Instrumentelia metoder (TDC, TOD) r mer störningskns1iga och krfiver dyra

instrument.

- Giasflberfiiter (det traditionella fHtermediet) borde undvikas vid bestmning

av suspenderade ämnen, ifali man inte uttryckliqen efterstrvar jämförbarhet

med tidigare bestämningar.

- BOD-vrdet utgör uttryckiigen ett mått på en deifraktion av det organiska

materialet.

- Kvantifiering av det svrnedbrytbara organiska materialet med hjip av

ligninbestmningsmetoder har tvivelaktig kemisk relevans.

- Absorbans-/frgmtning sam sådan utgör en enkel metod för (kontinueriig)

föijning av ett avioppsvattens relativa inneh1i av organisk substans.

III KONVENTIONELLA MTMETODERS BIOLOGISKA/EKOLOGISKA RELEVANS

1. Klassificering av avloppsvatten frn massa- och pappersindustri

Innan olika mtmetoders reievans diskuteras r det ski1 att i korthet samman

fatta avloppsvattens sammansttning. Cenereilt ken konstateras att massa- och

pappersindustrins uts1pp utgör extremt kompiexa biandningar. (Avsn. 1.2.) De

emitterde substanserna bestr huvudsakligen av suspenderade partikiar såsom

fibrer, bark och trif1is, Vidare ingår lösligt och kolioidait material såsom

cellulosa, ligniner, hartssyror, sockerarter, aikoholer, fenollska föreningar,

svaveiföreningar och oorganiska salter.
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Utsiöppen till vatten kan klassificeras enllgt följande schema (24):

suspenderat material

ltnedbrytbart biologiskt material

långsamtnedbrytbart biologiskt material

färgade föreningar

toxiska föreningar

pH-förändrade föreningar

oorganiska salter

2. Syften och motiv för mätning av fysikalfsk-kemiska parametrar

Orsakerna bakom valet av mätmetoder 1 mHjövrdssammanhang har ui’ skogs

industrins synpunkt inte avvikit frn andra industrisektorer: tillgängllga metoder

har tillämpats i brist pä bättre, specifika metoder. För samhällets vidkommande

tjänar upprättandet av miljökontrollprogram med traditionella mätmetoder två

huvudsakilga syften:

a) kontroll av recipientens status

samt

b) kontroll av processen och utsliippet.

Den ailt mer sofistikerade kunskapen om sammansättning och effekter av

skogsindustriella avloppsvatten i kombination med en hög teknisk processkunskap

har dock visat att traditionella mätmetoder knappast tjänar sina ursprungliga

syften (25 - 30).

2.1 Rutinparametrar som kontrollverktyg för recipientkvalitet

Framväxten av den nya synen p skogsindustrins utsläpp, utgörs av en successiv

övergång frän en fokusering pä avloppsvattnens syretäring till den nuvarande

fokuseringen på den direkta eller fördröjda toxiciteten hos substanser/substans
grupper i avloppsvatten. Traditionellt har cellulosaindustriellt avloppsvatten

ansetts pverka ett mottagande vattenomrde genom att öka vattnets färg och

grumlighet, reducera syrenivn samt nära utsläppspunkten belägga bottnarna

med fibrer. Detta har styrt utformningen av fabrikernas recipientkontroll

program, däribland valet av analysparametrar, liksom även av de vidtagna

utsläppsbegränsade åtgärderna (2%).
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De betydande insatserna i Sverige liksom ven i Finland under 1970- och 1980-

talen för att reducera utsilippen har dirigenom minskat skogsindustrins betydelse

som organisk belastare av vattendragen. Detta sagt med förbehllet att reci

pienter, sirski1t sötvattenrecipienter, med mycket begrinsad vattenom&ittning,

fortfarande kan vara utsatta för en betydande päverkan. För havsrecipienters del

hör dock situationer med akut syrebrist, pH-förndringar etc. till undantagen

idag.

1 Sverige har recipientkontrollprogrammen mycket varierande sammansttning

vilket har fiere orsaker. Vissa massaindustrirecipienter r samtidigt recipienter

för andra industrier och/eller kommunala reningsverk och underkastas dä ofta

samordnade kontrollprogram bekostade gemensamt av de olika intressenterna.

De vanligaste fysikallsk-kemiska parametrarna som ingär 1 recipientkontroller

ar:

temperatur

grumlighet

frg

salthalt eller konduktivitet

syremttningsgrad

pH

kaliumpermanganat4örbrukning

1 övrigt förekommer bl.a.

svavelvtehalt

total fosforhalt

total kvveha1t

kviveha1t eni. Kjeldahl-metoden

biokemisk syreförbrukning (60D7)

kemisk syreförbrukning (COD)

jirnhalt

Under 1980-talet har fiera utvrderingar gjorts inom ramen för Stiftelsens

Skogsindustris Vatten- och Luftvrd program (SSVL 85, delprojekt 1) 1 syfte att

optimera pågäende recipientkontrollprogram (26 - 28, 31, 32). Vid dessa utvär

deringar har några typfall frn fabriker med utslpp till llmnisk (27) respektive
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maTin (28) miljö valts ut. Erhållna data har direfter underkastats en noggrann
granskning och bearbetning sam utmynnat i en del förslag till optimeringsåt
grder. Ur det tillgngliga materialet kan utlsas att de konventionella
fysikallsk-kemiska parametrarna som mitts inom recipientkontrollprogrammen
ofta ger dlig korrelation med belastningssituationen från en enskild industri.

Vid de bda refererade typfallen mottar recipienten ven betydande sötvatten
fiöden, vilket försvrar diskrimineringen mellan spridningen av avlappsvatten och
lvvatten. 1 de fali dir industriutslppet utgör den dominerade kullan för
organiskt material bedöms dock att traditioneila mtmetoder (t.ex. permanga
nattal kan ge godtagbar information om avloppsvattnets initiala spridning),
Permanganattalet kan ven ersttas med bestmning av tatait organisk kol
(TOC). De bda nimnda mtstarheterna r dock icke konservativa utan påverkas
av biologisk aktivitet, vilket delvis begrinsar deras anvndbarhet för spridnings
studier, D belastningskillorna för organisk substans till ett och samma omrde
r fiera eiler dä olika kinda eiler oknda persistenta substansers spridning skall
kartlggas, är dock de “konventionella” mätvariablerna otillräckliga. Man har
därför sökt efter komponenter sam kan fungera som spårämnen för skogs
industriella avloppsvatten (24).

De krav man bör ställa på dessa spårämnen är att de är:

- skogsindustrispecifika

- förhållandevis oföränderliga

- enkia - billiga att analysera

- additiva.

Ett spårämne som fyller alla kraven skulle tillta mätinsatser i stoT skala, vilket
skulle ge relevanta biider över spridning och utspädning även under varierande
yttre betingelser. Ett sdant spårämne finns inte att tillgå idag, utan inrikt
ningen är att kombinera de positiva egenskaperna hos olika sprämnen.

De positiva erfarenheter sam erhålilts vid användning av kloroform sam
spårämne för avloppsvatten frän massafabriker med biekeri, antyder att denna
typ av mätning i framtiden kan komma att utvecklas till en rutinmetod för
spridnings- och utspädninsberäkning. Ett förhållandevis begränsat antal analyser
kan 1 vissa fali vara tillräckligt, om resultaten koppias till kunskap sam erhållits
genom kanventionella strömningsmätningar och/eller till någon matematisk
utspädn ingsmodell.
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ven kiorerade fenolöra mnen, sdana som identifierats 1 blekeriavioppsvatten

iir anvöndbara som spårömnen (25, 35). Substanserna ken siedes ingä i en

övergripande spridningsstudie för nöromrädet, men knappast som en upprepad

mitvariabei. Nyare resuitat antyder att iipoflla substanser försvinner snabbare

ur vattenmassan ned i sedimenten ön mer hydrofiia substanser som klorfenoler,

Beroende pä vilka substanser eller substanstyper sam man viii följa, ken säledes

alternativa spårimnen anvndas.

Utbredningen av infiuensomrädet för utsiöppen frän en given massafabrik ken

ven kartliggas genom analys av klorerade §mnen (t,ex, klorerade katekoler eller

TOCI) i ytsedimenten. För att fä en röttvis biid krövs hrvid ven knnedom om

bottnarnas karaktr: erosions-, transport- elier ackumuleringsbottnar.

Det relativt intensIva forsknings- och utveckiingsarbete sam för nuvarande pägår

kring klorerad organisk substans, kommer förmodiigen att inom en nra fremtid

öka tiligängen pä imp1iga spärmnen och förhoppningsvis även förändra

kostnadsbilden för spridningsundersökningar.

Sammanfattningsvis ken konstateras att rutinparametrar av ovannmnda slag

sällan eller aldrig, ensamma för sig, säger särskilt mycket beträffande bidraget

frän en specifik industri. Kombinationer av iämpiigt slag, t.ex. spårämne

(kloroform) plus klorfenoliska föreningar 1 oiika abiotiska delar av ekosystemet

ken ge en mycket god information om spridningen. Pä denna punkt bör särskiit

betonas att man endast erhäller en bilä pä spridningen, Inte pä eventueila

effekter i ekosystemet med parametrar av nämnt slag.

3. Klassificerinq av effekter 1 relation till ekoloqisk relevans

Såsom tidigare berörts har det mesta av diskussionerna kring massaindustrins

förorening av vattendragen traditionellt varit koncentrerad pä effekter av

avloppsvattensfraktioner bestäende av lättnedbrytbar organisk substans eller

suspenderat material. Mot bakgrund av att utsiäppen av organisk, syretärande

substans (mätt sam BQD, eller COD eller nägon annan samlingsparameter av

traditionellt snitt) redan sänkts sä mycket att akut syrebrist inte längre

förekommer eller är mycket sälisynt, bör effekterna beskrivas med andre

termer. Detta är ytterligare motiverat av att den totala mängden

substanser/substansgrupper sam är toxiska och samtidigt persistenta inte

omfattas av samlingsparametrar säsom BOD och COD.
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För ngra r sedan uppstod i Sveriqe en viss nyorientering 1 attityderna hur

prioriteringarna inom detta omrde skulle lggas (24).

Tv grund1ggande kriterier föreslogs för klassificering av effekter frn ali slags

vattenförorening. Dessa var

1) utbredning av effekter 1 tiden

2) utbredning av effekter 1 rummet.

1 detta sammanhang bör det ven erinras att en “ekologisk effekt” hr definieras

som en avvikelse från ett ursprungllgt tillstånd, dvs. en störning av jmvikt.

“Allvarligheten” hos en effekt bedöms utifrn den tid som behövs att återstl1a

det ursprungliga tillståndet från det störningen §gde rum.

Effekter, vilkas summa orsakar irreversibia förndringar i det akvatiska

ekosystemet bör följaktiigen betraktas som mera ailvariiga medan reversibia

skador kan anses mindre alivarliga. Den areala utredningen av effekter §r också

viktig. Miljöeffekter inom ett vidstrickt omrde bör anses mera ailvarflga n

sådana som endast påverkar ett mindre, begrönsat omrde. Nedan har vissa

miIjöeffekter grupperats (Tabeil 1) enhigt dessa principer (24, 35). 1 tabellen görs

följande antaganden:

- Nromrdet definieras av en vattemassa med en kort uppehållstid och

medeiuppehiistiden för refraktoriska mnen är inte längre än 10 dagar.

Uppehllstiden för sediment är emellertid mera än 1 år.

Ejrr2rd! definieras av en Iängre uppehålistid hos vattenmassan, upp till

fiera ir. Området motsvarar ett område där effekter överhuvudtaget kan

upptäckas.

- Kortvariga effekter är reversibia inom en period pä upptlll ngra veckor,

- Intermediära effekter är reversibia inom ett år.

- Lngvariga effekter är irreversibia upptill ett är eller mera.
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3.). Substanser som orsakar kortvariga effekter

1 tabellen presenteras ett antal exempel pä effekter av kortvarig natur, vilka

orsakar snabba reversibla störningar 1 akvatiska ekosystem. Dessa effekter kan

inte, enllgt givna kriterier ovan, anses utgöra de mest relevanta ur ekologisk

synpunkt. De är emellertid ofta mycket drastiska (t.ex. akut fiskdöd) och har

därför erhålflt star publicitet. Detta kan möjflgen vara ett av huvudskälen till att

massa- och pappersindustrin än så länge har koncentrerat sig p att eliminera

dessa mycket uppenbara men icke desto mindre kortvariga effekter. Denna grupp

av effekter kan orsakas av ett antal substanser som förekommer i massa och

pappersindustriella avloppsvatten, t.ex.

- substanser med hög akut toxicitet

- ljusabsorberade substanser

- substanser sam arsakar ev. undflyendereaktioner

- pH-förändrande substanser

- lösflga, syretärande substanser (BDD)

- substanser sam stimulerar heterotrof tillväxt.

3.2 Substanser sam arsakar 1ngvariga effekter

Enligt definitianen är långtidseffekter sam arsakar irreversibia störningar i

ekasystemen de ur ekalagisk synpunkt de alivarflgaste. Följaktflgen borde på

ekalogiska principer baserat miljövrdsarbete priaritera en reduktian eller

eliminering av ämnen som arsakar denna typ av effekter. Detta är generelit inte

alltid fallet vad gäller massa- och pappersindustrin, även am medvetenheten am

dessa principer häller pä att öka.

Bland substanser sam kan orsaka längtidseffekter kan följande nämnas:

- fibrer och andra sedimenterande ämnen

- substanser sam visar en tendens till bioackumulering i fisk och andre

akvatiska arganismer

- substanser, vilka pä grund av ackumulatian ken orsaka kronisk toxicitet

- substanser sam orsakar dälig smak eller lukt hos fisk och skaldjur

- substanser sam stimulerar algtillväxt och därmed arsakar eutrafiering

- persistenta ämnen som har genotoxiska och/eller ndra kraniskt taxiska

egenskaper och därmed medför risker för konsumenter av dricksvatten som

kantaminerats av sädana substanser.
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4. Sammanfattninq

Utifrn den genomgngna litteraturen kan nägra generella siutsatser göras. Till

de viktigaste siutsatserna hör att man vid valet av parametrar noga bör

analysera vad syftet med mötningarn skall vara, Med detta avser vi att

ifrägavarande parametrar inte bör “föra högre in vingarna bir”, dvs. om man till

exempel besluter sig för att mita BOD bör man vara medveten om att detta

iter sig göras, men att denna information §r ytterst begrönsad i recipienter med

många utsliipp av organisk substans.

1 övrigt kan ytterligare föijande siutsatser göras:

- De traditioneila rutinparametrarna ir inte skogsindustrispecifika

- Parametrar såsom BOD och COD ect, beskriver med dagens utsläppsniver

litet eller inte alis biologiska effekter i recipienter

- Rutinparametrar kan i recipientsammanhang under vissa förutsttningar

utnyttjas för att studera spridningen av ett avloppsvatten. Analys av

skogsindustrispecifika substanser (såsom klorerade fenoler) ger dock oftast en

bttre spridningsbild ön de traditionella metoderna

1 de fail t,ex, ovannömda parametrar beskriver effekter i miljön är dessa

effekter av kortvarig, oftast drastisk natur (fiskdöd etc,)

- CDD mängden 1 ett utsläpp kan utnyttjas i de fali man viii utnyttja

parametrarna för kontroll av processen inne i fabriken om följande faktorer

beaktas:

a) utsläppsvärdet frn varje enskiit dygn är inte oberoende av intillliggande

dygnsvärde p grund av att de processer som generar utsiäppen ir tröga

b) spridningsmönstret mellan olika fabriker orsakas av både “pverkbara”

respektive “opverkbara” störningar

c) sambandet mellan produktionen och utsiäppen av COD är dålig

d) av ovansagda kan man siuta sig till att CDD-värdet inte kan tolkas absolut

t.ex. som ett villkorsgränsvärde per dygn utan i stället 1 någon form av

medio- elier månadsmedelvärde,
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