
BESTÄMNING AV BIOLOGISK 
NEDBRYTBARHET I VATTEN

DEFINITION

Med ett ämnes biologiska nedbrytbarhet avses nedbrytning i vattendrag 
och jordar med hjälp av bakterier och mikroorganismer. I marken fungerar 
också

 
olika svampar som nedbrytare. Enklast kan man förklara biologisk 

sönderdelning med att föreningarna används till näring, i samband med 
detta uppstår produkter som koldioxid, metan och vatten.

Biologisk sönderdelning indelas i två
 

grupper, aerobisk och anaerobisk. 
Vid aerobiska reaktioner oxiderar bakterier organiska föreningar och som 
slutprodukter bildas koldioxid och vatten. Vid anaeroba reaktioner

 
 

sönderdelas de organiska föreningarna via ett flertal olika reaktioner och 
vid en fullständig nedbrytning bildas metan och koldioxid.       

Metanproducerande bakterier är absolut anaeroba, de tål inte syre 
överhuvudtaget. Ofta riktas deras nedbrytande verksamhet mot specifika 
grupper av grundämnen och föreningar.
Dessa är substrat som innehåller karboxyl-

 
(CO2

 

-), metyl-
 

(CH3

 

-) och 
acetatgrupper (CH3

 

CO2

 

-).

Aerobisk biologisk nedbrytning:

org. förening + O2

 

→ CO2 + H2

 

O + NH3 + biomassa

Anaerobisk biologisk nedbrytning :

org. förening  → CO2 + CH4 + NH3 + biomassa

Naturliga vatten innehåller oftast syre som lösts från atmosfären. Dött 
material från växter och djur omvandlas genom bakteriell verksamhet till 
enkla organiska föreningar. Dessa föreningar fungerar som näringsämnen 
för växter och djur. Andra djurarter kan andas det syre som produceras

 
av 

växterna. Under aeroba förhållanden kan bakterier som kräver syre 
föröka sig. Den sönderdelning som de aeroba bakterierna gör kallas 
respirometrisk

 
vilket betyder andningsverksamhet. Som grund för denhär 

benämningen är att bakterierna omvandlar det nödvändiga syret till 
koldioxid så

 
som högre organismer med verklig andning gör. Biologiskt 

sönderfall kan anses vara motsatt reaktion till fotosyntes eftersom den 
bundna solenergin frigörs så

 
att organismerna kan använda den.

Den biomassa som uppstår vid nedbrytningen utgör främst av döda 
bakterier, biomassan bryts vidare ner av bakterier och andra mikro-

 organismer. 

Fotosyntes:

6 CO2 + 6H2

 

O + energi  C6

 

H12

 

O6 + 6O2
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Traditionellt mäts biologisk nedbrytning som syreförbrukning och anges i 
mg/l, den biologiska nedbrytningen anges genom att mäta syrehalten i 
början och slutet av en inkubering. Den biologiska nedbrytningen anges 
som skillnaden mellan dessa mätningar. Under inkuberingen

 
hålls 

flaskorna vid konstant temperatur skyddade från soljus
 

för att undvika att 
dessa faktorer inverkar på

 
nedbrytningshastigheten. Utspädningsfaktorn 

måste beaktas vid uträkningarna eftersom den högsta mätbara syrealten
 av mätningstekniska skäl ligger så

 
lågt som 9 mg/l. Är syrehalten högre 

än detta är mätningen omöjlig utan utspädning eftersom gasen under 
inkuberingen

 
söker sig ut ur lösningen och bildar en växande luftbubbla, 

något som förvränger resultaten. De felaktiga resultaten beror på
 målsättningen att mäta syrehalten i lösningen och i luftbublan

 
finns syre 

som försvunnit från lösningen under inkuberingens
 

gång. Som ett resultat 
får man allt för stor syreförbukning

 
och ett för högt BOD-värde

 
(biological 

oxygen demand).

BOD-värdet
 

beskriver direkt syreförbrukningen angiven som mg per liter 
prov (mg/l). Med den traditionella metoden kan man få

 
stora mätfel 

beroende på
 
behovet av utspädning, skillnaden i syrehalt under 

inkuberingen
 

får som högst vara 6 mg/l (skillnaden i start-
 

och slutvärde). 
Vid BOD-mätningar

 
får man ofta BOD-värden

 
upp till tiotals tusen. Härvid 

kan utspädningsfaktorn få
 

värden till och med över 10.000.

Traditionell mätning av biologisk nedbrytning 
och problem i samband med mätningen.

Inkuberingstiden
 

vid den traditionella mätningen är 7 dagar (BOD7

 

).
Mätningar baserade på

 
tryckskillnader använder mättider

 
på

 
7 dagar, 28 

dagar eller vid behov längre (BOD7

 

, BOD28

 

, BODn

 

).

Reaktionslikheten för aerobiskt biosönderdfall:

C6

 

H12

 

O6 + 6O2

 

→ 6CO2

 

+ 6H2

 

O + Energi

Problem med den traditionella metoden är:
■

 
Utspädningarn

 
amåste

 
göras noggrant.  

Syrehalten i början och slutet av mätningen måste vara sådan att man 
kan mäta en förbrukning på

 
endast cirka 6 mg/l. 

■
 
Som resultat fås endast en mätpunkt.

■
 
För att finna det rätta mätområdet

 
kan man behöva göra tiotals olika 

spädningar och upprepade försök. 
■

 
Fel och problem på

 
grund av inhibitorer

Syrehalten bestämns
 

antingen genom titrering eligt
 

Winkler eller med
 

 
syreelektrod

 
(SFS-EN 25813, SFS-EN 25814). Titrringen

 
är jodometrisk

 och mycket noggrann. Möjliga felkällor är bland andra fel i samband
 

 
provbehandling. Syreelektroden är snabbare och enklare att använda än 
den titrimetriska

 
metoden.

Biohajoavuusmittaukset suoritetaan useasti standardoiduissa
 

 
olosuhteissa, jotka eivät kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa

 
 

luonnonolosuhteissa tapahtuvasta biohajoamisesta, vaan antavat
 

 
tuloksen optimoiduissa olosuhteissa. Tämän takia standardi-

 olosuhteiden lisäksi tarvitaan myös luonnonolosuhteissa (luonnon 
vedet, pohjavesi) tapahtuvan hajoamisen mallintamista.

Biohajoavuusmittaukset suoritetaan useasti standardoiduissa
 

 
olosuhteissa, jotka eivät kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa

 
 

luonnonolosuhteissa tapahtuvasta biohajoamisesta, vaan antavat
 

 
tuloksen optimoiduissa olosuhteissa. Tämän takia standardi-

 olosuhteiden lisäksi tarvitaan myös luonnonolosuhteissa (luonnon 
vedet, pohjavesi) tapahtuvan hajoamisen mallintamista.

Bestämning av biologisk sönderdelning görs oftast under
 

 
standardiserade förhållanden, något som emellertid inte alltid  ger en 
riktig bild av den sönderdelning som sker i naturen utan resultaten fås 
under optimerade förhållanden. Av den här orsaken behövs förutom

 
 

standardiserade förhållanden också
 

modeller för hur sönderdelningen 
sker i naturliga miljöer (naturliga vatten, grundvatten). 



Biologisk nedbrytning kan också
 
bestämmas som den biologiska 

syreförbrukning en lösning förorsakar, något som används i samband 
med övervakning av belastningen av vattendrag som

 
 

avfallsvattenutsläpp från skogsindustri, samhällen och annan industri 
förorsakar. Om man bestämmer den biologiska nedbrytbarheten för en 
viss förening bör kolhalten i föreningen vara känd för att kunna beräkna 
graden av biologisk nedbrytning. Också

 
vätehalten i provet bör vara 

känd.

För mätning av aerobisk biologisk nedbrytning med en manometrisk
 

metod 
kan man använda BOD OxiTop

 
-utrustningen, där man mäter små

 tryckförändringar i ett slutet utrymme med hjälp av modern 
automationsteknik. 
Utrustningen beräknar BOD-värdet

 
utgående från en modifierad version av 

den allmänna gaslagen.

Bestämning av aerobiskt biologiskt sönderfall 
med metod som baseras på tryckmätning

M(O2

 

)  =  Syres molmassa
 

(32 000 mg/mol)
R         =  Allmänna gaskonstanten

 
(83,144 L*mbar/mol*K)

Tm

 

=  Referenstemperatur (273,15 K)
T0

 

=  Mättemperatur (293,15 K)
Vtot

 

=  Flaskans volym (mL)
Vl

 

=  Provvolym (mL)
Δp

 
=  Trycksänkning (hPa)

α
 

=   Bunsens
 

adsorbtionskoefficient
BOD OxiTop-utrustning för  
bestämning av aerobisk 
sönderdelning i vatten

I utrustningen ingår följande delar:
1.

 
Provflaskor (i allmänhet i en serie på

 
sex)

2.
 
En adapter som placeras i flaskmynningen, i adaptern placeras 
NaOH-tabletter

3.
 
En magnetomrörare vid mätning av lösningar

4.
 
Kork med trycksensor

5.   Separat läsare
6.

 
Inkubationsskåp med konstant temperatur, oftast 20,0 °C. 

Den nödvändiga bakterieympen
 

för sönderdelningen får man oftast från 
avfallsvatten som kommer till vattenreningsverk, där finns vanligen en 
såväl kvantitativt som kvalitativt bra och mångsidig bakteriestam.

Vid biologiskt sönderfall förbrukas syre från lösningen, samtidigt 
produceras koldioxid.
Trycksänkningen fås då

 
NaOH-tabletterna

 
absorberar den koldioxid som 

bildas vid nedbrytningen:

2 NaOH
 

(s)  +  CO2

 

(g)  ->  Na2

 

CO3

 

(s) + H2

 

O 



Användningen av en manometrisk
 

respirometrisk
 

metod som baserar sig 
på

 
mätning av tryck med hjälp av BOD OxiTop

 
-utrustning (se figur) löser 

många av de problem som förekommer vid mätningar med den 
traditionella metoden. 

Det är enklare att hitta ett lämpligt mätområde och utrustningen ger 360 
mätpunkter

 
(jämför med den traditionella som ger endast en). Detta kan 

användas i andra tillämpningar, exempelvis:

1. Modellering av biologisk sönderdelning och beräkning av hastigheten 
för biologisk sönderdelning

2. För reglering och optimering av verksamheten vid avfallsreningsverk.

Funktionen hos mätutrustningen är mycket  enkel och tidsenlig, delvis 
motsvarar den en vanlig telefon.
Resultaten överförs direkt från läsenheten

 
till en dator där man enkelt kan 

redigera och vidarebehandla data.

Med en automatiserad mätutrustning kan man använda olika förhållanden 
och studera deras inverkan på

 
den biologiska sönderdelningen, som 

exempel:
■

 
Standardförhållanden enligt OECD 301 F: när man behöver

 
 

information om ämnens och föreningars biologiska nedbrytbarhet och 
därmed få

 
jämförbar information om ämnenas ekologiska effekter.

■
 
Grundvatten: när man vill göra modeller för ämnens toxitet

 
i

 
 

grundvatten som en del av det viktiga skyddet av dessa.
■

 
Naturliga vatten: biosönderdelning

 
av olika föreningar under verkliga 

förhållanden i naturen.
■

 
Olika typer av avfallsvatten: när man vill ha information om naturenlig 
rening av avfallsvatten och om eventuella regleringsbehov. 

Potentialen för och tillämpningar av respiro- 
metrisk bestämning av biologisk sönderdelning

Hanna Prokkola, FM
hanna.prokkola@oulu.fi

Toivo Kuokkanen, docent  
toivo.kuokkanen@oulu.fi

Institutionen för kemi vid Uleåborgs universitet 

Med traditionell BOD-mätning är det svårt att undersöka eventuell 
inhibering, något som ofta förekommer i samband med undersökningar 
av träindustrins avfallsvatten. Vid undersökning av en eventuell 
inhibering med den traditionella BOD-metoden behövs en serie  
utspädningar, däremot kräver OxyTop-utrustningen ingen eller ett fåtal 
utspädningar och mindre utspädningsfaktorer. En eventuell inhibering i 
ett prov kan observeras som ett ökande BOD-värde vid större 
utspädningar. Detta fenomen baseras på att den toxiska effekten  
minskar genom utspädningen och därigenom dess effekt på bakterier 
och deras livsbetingelser.

Det behövs ingen särskild provtagning eftersom man undersöker
 

 
systemets tillstånd eller rådande tryck, dessutom behöver provet

 
 

överhuvudtaget inte vidröras varför provtagningen inte bidrar till 
felaktiga resultat (att få

 
ett representativt prov är oftast ett stort problem 

vid miljöanalys).
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