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Abstract 

The project was based on analyses of the sediments of Lake Munksjön in 
Jönköping, Sweden. Lake Munksjön is located in central Jönköping and has for 
many decades been surrounded by environmentally damaging enterprises. This 
has resulted in the lake being so strongly polluted that it is placed first on a list 
from The County Administrative Board over priority objects in the regional 
programme for inquiry, investigation and intervention of polluted areas in 
Jönköping County. The most heavily polluted part of the lake, the fibre bank, is 
situated outside Munksjö Inc. which has previously emitted large amounts of 
fibre and mercury with the process water from the paper mill’s manufacturing 
process. 

The analyses have covered oxygen consumption rate and sulphur content. 
Sediment samples were taken from four sampling points in different areas and 
at different depths. The method for measuring oxygen consumption rate was 
developed through several tests to achieve a linear velocity that also 
corresponds to the natural condition of the lake. The final method was 
performed using E-flasks were the bottom was covered with sediment and the 
flask filled with Milli-Q-water and stopped with a rubber plug. Measurements 
were taken every weekday with an oxygen electrode for two weeks, with one 
extra measurement after another week. The method for analysing sulphur 
content included sodium hydroxide fusion and spectrophotometric analysis.  

The result for oxygen consumption showed that the areas around the fibre bank 
have a higher oxygen consumption rate than the area in the southern, less 
polluted, part of the lake. The highest oxygen consumption rate, 4.07*10-3 mg 
O2 per gram dry substance and hour, was found in the sediment from the area 
closest to the fibre bank. The lowest rate, 1.61*10-3 mg O2 per gram dry 
substance and hour, was found in the sediments from the southern part of the 
lake. Oxygen consumption per cm2 and hour was also determined.  

The result for sulphur content showed that a sampling point by the deep area of 
the lake had the highest sulphur content, 15.2 g/kg dry substance. Due to the 
close proximity of the fibre bank the high sulphur content is good, as sulphides 
bind metals so they do not affect the living organisms in the lake. 
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Sammanfattning 

Projektet baserades på analyser av Munksjöns sediment. Munksjön är belägen i 
centrala Jönköping och har under många decennier omgivits av miljöbelastande 
verksamheter. Detta har resulterat i att sjön är så starkt förorenad att den ligger 
på första plats i Länsstyrelsens 30�lista över prioriterade objekt i det regionala 
programmet för undersökning, utredning och åtgärder av förorenade områden i 
Jönköpings län. Den mest förorenade delen av sjön, fiberbanken, är belägen 
utanför Munksjö AB som tidigare släppt ut stora mängder fibermaterial och 
kvicksilver med sitt processvatten från papperstillverkningen.   

Analyserna har omfattat syreförbrukning och svavelinnehåll. Sedimentprover 
togs från fyra lokaler i olika områden och djup. Metoden för syreförbrukningen 
arbetades fram genom olika försök för att få en linjär hastighet som motsvarar 
sjöns naturliga tillstånd. Den slutliga metoden utfördes med E-kolvar där botten 
täcktes med sediment och flaskan sedan fylldes med Milli-Q-vatten till kanten 
och förslöts med en gummipropp. Mätningar utfördes varje vardag med 
syrgaselektrod i två veckor, och därefter utfördes en mätning efter ytterligare 
en vecka. Metoden för svavelinnehåll innebar natriumhydroxidfusion och 
spektrofotometrisk analys.  

Resultatet för syreförbrukningen visade att områden kring fiberbanken har en 
högre syreförbrukningshastighet än den södra, mindre förorenade, delen av 
sjön. Den högsta syreförbrukningshastigheten, 4,07*10-3 mg O2 per gram och 
timme, uppmättes på sedimentet från området närmast fiberbanken. Den lägsta 
hastigheten, 1,61*10-3 mg O2 per gram och timme, uppmättes i södra delen av 
sjön. Syreförbrukningshastigheten bestämdes också per cm2. 

Resultatet för svavelinnehållet visade att en lokal vid djupområdet i sjön hade 
högst svavelinnehåll, 15,2 g/kg torrsubstans. Eftersom den ligger nära 
fiberbanken är det höga svavelinnehållet bra, då det binder till sig 
förekommande metaller så att de inte påverkar de levande organismerna i sjön.   

 

Nyckelord 
Munksjön, sediment, syreförbrukning, svavelinnehåll. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts som en del i utbildningen Högskoleingenjör i 
kemiteknik med inriktning miljökemi och bioteknik vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Arbetet, vilket innefattar analys av Munksjöns sediment beträffande 
syreförbrukning samt svavelinnehåll, har utförts i uppdrag från Länsstyrelsen i 
Jönköpings Län. Resultaten från syreförbrukning skall användas i en 
syrgasmodell för Munksjön som utreder vilka samband som styr 
syreförhållandet i sjön, och som skall kunna användas vid utredning av olika 
framtida förändringsmöjligheter gällande utsläpp från verksamheter kring sjön. 

 

1.1 Bakgrund 
Munksjön är belägen i centrala Jönköping med inlopp från Tabergsån och 
Rocksjön, utloppet sker via Munksjökanalen ut till Vättern. Munksjön har en 
yta på 1,08 km2 och rymmer 8,53 miljoner m3 [1].  

I slutet av 1850-talet industrialiserades Jönköping [2], Munksjö Pappersbruk 
bildades 1862 [3] och Jönköpings Mekaniska Werkstad 1860 [4]. Omkring 
1940 byggdes det kommunala reningsverket Simsholmen och i början av 1970-
talet började Munksjö Pappersbruk rena sitt avloppsvatten [5].  

 

1.2  Syfte och mål 
Syftet med projektet var att tillföra Länsstyrelsen i Jönköpings län mätvärden 
för syreförbrukningen i Munksjöns sediment, för att förbättra en modell som 
bidrar till att reda ut ansvarsfördelningen för avlopps-/processvattnet som 
släpps ut i Munksjön. Tidigare har litteraturvärden använts. Utöver 
syreförbrukningen utfördes även en analys av sedimentets svavelinnehåll.  

Projektets mål var att få precisa och tillförlitliga värden för analyserna, som 
kunde ge svar på nedanstående problemställningar: 

• Hur stor är syreförbrukningen i de olika sedimentlokalerna i Munksjön? 

• Hur mycket svavel finns i sedimentet?  
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1.3  Avgränsningar 
Avgränsningarna, som framkommit på grund av tidsbegränsning, kan ses 
nedan:  

• Tidigt under planeringsstadiet diskuterades den biologiska påverkan av 
Munksjöns sediment, vilken skulle analyseras med hjälp av toxiska 
tester på Daphnia magna1. Efter noga övervägande bestämdes att detta 
inte var genomförbart på grund av tidsbrist och svårigheter vid 
utförandet.  

• I planeringsstadiet diskuterades även omfattningen av projektet med 
handledarna. Det föreslogs att utöver mätningen av syreförbrukningen 
skulle även mätningar av metallinbindning, metallfrisättning och 
svavelinnehåll utföras om det blev möjligt under projektets tidsramar. På 
grund av tidsbrist avgränsades analysen till syreförbrukning och 
svavelinnehåll.  

• Begränsningar har gjorts angående antalet provtagningspunkter. Fyra 
punkter bedöms täcka de viktigaste delarna av området, samtidigt som 
tiden för projektet kan hållas. Den viktigaste provtagningspunkten är 
fiberbanken utanför Munksjö AB, resterande tas i djupområdet, 
mellanområdet och grundare område i Munksjön.  

• För varje provtagningspunkt har tre replikat2 tagits. För att begränsa 
antalet olika prover som ska analyseras har de blandats samman efter att 
först ha karaktäriserats genom mätning av torrsubstans och glödförlust. 

 

1.4  Disposition 
Rapporten inleds med en utförlig beskrivning av Munksjöns miljötillstånd 
innehållandes de nuvarande föroreningarnas förekomst samt syreförhållandet i 
sjön. En ytterligare del som tas upp i den teoretiska bakgrunden är sedimentets 
egenskaper och hur svavelföreningar agerar i sedimentet. Rapporten byggs 
huvudsakligen på den metodutveckling som har gjorts på syrgasmätningen, 
vilket beskrivs detaljerat, därefter följer metodbeskrivningen kring analysen för 
svavelinnehållet i sedimentet. Därefter följer resultaten från de ovannämnda 
metoderna samt diskussionen som är kopplad till syftet, metoden och resultatet. 
De detaljerade metodbeskrivningarna kan hittas i bilagorna som finns i slutet av 
rapporten. 

 

                                                 
1 Små kräftdjur 
2 Prover från samma provtagningspunkt 
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2 Teoretisk bakgrund 
Munksjön är belägen i mitten av Jönköpings stad och kring sjön har ett antal 
verksamheter bedrivits vilket har påverkat sjöns miljötillstånd. Sjön har en 
areal på knappt 1 km2, dess medeldjup är 7,9 m och dess största djup är 25 m. 
Den teoretiska omsättningstiden för vattnet i Munksjön är 0,12 år, vilket 
betyder att allt vatten byts ut på ca 1,5 månad [6]. 

Nedan följer beskrivning av föroreningarnas förekomst i Munksjön samt dess 
syretillstånd. Projektets analyser baseras på sjöns sediment och dess 
egenskaper, som exempelvis svavelförekomst, vilka beskrivs nedan. 

 

2.1 Munksjöns miljötillstånd 
Munksjön är klassad som riskklass 1-objekt, och placerad på första plats i 
Länsstyrelsens s.k. 30�lista över prioriterade objekt i det regionala programmet 
för undersökning, utredning och åtgärder av förorenade områden i Jönköpings 
län [6]. 

Munksjöns miljötillstånd är idag mestadels påverkat av den närliggande 
industrin Munksjö AB och det kommunala reningsverket Simsholmen [6]. 
Munksjö AB, tillverkare av pappersprodukter, har under sin tid innan 
uppbyggnad av rening av processvattnet släppt ut vattnet från industrin direkt i 
sjön. Cellulosafibrerna från produktionen har bildat ett lager på botten, även 
kallat fiberbanken, som täcker cirka 7 % av Munksjöns botten och är belägen i 
nordvästra delen av sjön [7]. Fiberbankens yta var 2002 cirka 7,3 ha [5].  

2.1.1 Föroreningar 

Fiberbanken uppskattas innehålla totalt cirka 200 kg kvicksilver [6] på grund 
av att fenylkvicksilver användes vid Munksjö AB:s produktion för att förhindra 
algtillväxt på utrustningen som användes vid produktionen. Fiberbankens fibrer 
bryts ned med tiden vilket bidrar till att det återstående kvicksilvret i 
fiberbanken sprids vidare ut i sjön [7] och det uppskattas finnas ytterligare 200 
kg i resterande sediment i sjön. Kvicksilvret i Munksjön kan även ha kommit 
från andra källor än Munksjö AB, till exempel Lantmännen som betade utsäde 
med metylkvicksilver vid sin spannmålshantering vid östra sidan av Munksjön 
[6]. Ytterligare metallinnehåll i Munksjön är koppar, krom, nickel och zink 
som finns i höga halter [8]. Utanför fiberbanken beräknas Munksjön innehålla 
dessa mängder av ovannämnda metaller: 25,5 ton koppar, 7,4 ton krom, 3,9 ton 
nickel och 76,3 ton zink [6]. Dessa metallers ursprung anses vara andra 
verksamheter än Munksjö AB [7]. I delar av sjön finns även förhöjda halter av 
olja samt 25 kg PCB [6], vilket beräknas vara 7-10 gånger högre koncentration 
än övriga sjöar i Jönköpings län [7]. 
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2.1.2 Syretillstånd 

Munksjön är, på grund av den stora mängden syreförbrukande ämnen och 
substans i vattnet och i sedimenten, en syrefattig sjö. En stor förbrukare av syre 
är den mycket stora mängden cellulosafiber som täcker stora delar av botten, 
som härrör från utsläpp från pappersbruket [5]. Problemen förvärras av att 
språngskiktet pressas högre upp än vad som är normalt av utsläpp som görs till 
botten av sjön. 

Varje sommar och vinter sker en temperaturskiktning på grund av 
temperaturskillnader i yt- och bottenvattnet. Mellan dessa bildas ett 
språngskikt, som fungerar som ett golv för ytvattnet och ett tak för 
bottenvattnet, och nästan inget utbyte sker mellan yt- och bottenvattnet. Vattens 
densitet är högst vid 4°C, så på sommaren kommer det kallare vattnet att 
sjunka, och på vintern kommer det varmare vattnet att sjunka. 

I Munksjön ligger språngskiktet på 4-5 meters djup under sensommaren, 
normalt skall språngskiktet ligga ungefär dubbelt så djupt. Det som lyfter upp 
språngskiktet till denna onormalt hög nivå är att det pumpas mycket vatten ner i 
botten av sjön. På sommaren använder Jönköping Energi Munksjöns ytvatten 
till dess värmepump och släpper sedan ut det på 15 meters djup. Simsholmen 
släpper på sommaren ut sitt renade avloppsvatten på 3-4 meters djup, vilket 
medför att det troligtvis hamnar under språngskiktet, och där bidrar till 
syreförbrukningen i det redan mycket syrefattiga vattnet. Under sommartid 
släpper Munksjö AB ut sitt processvatten till ytvattnet, vilket bidrar till att 
ytvattnet blir ännu varmare och utbytet via språngskiktet minskar. Under 
sommaren är också ett aggregat igång, som är tänkt att hjälpa till med 
syresättningen av vattnet. Aggregatet tar in vatten nära botten som syresätts 
med luft från ett tryckluftsaggregat, och återförs till sjön vid botten. 

Under resten av året använder Jönköping Energi avloppsvattnet från 
Simsholmen och processvattnet från Munksjö AB till deras värmepump som 
släpper ut vattnet på 15 meters djup [7].  

På grund av det syrefattiga vattnet lever fiskarna endast till 5 meters djup i sjön, 
men det förekommer ändå 16 olika fiskarter. Fiskarna klarar sig på grund av 
språngskiktet som effektivt hindrar föroreningarna på botten att nå sjöns 
ytvatten. Det är egentligen endast när sjön cirkulerar på hösten och våren som 
fisken exponeras för gifterna. De näringsrika förhållandena i sjön gör också att 
gifterna får mindre genomslag i sjöns ekosystem. [5] 
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2.2  Sediment 
Sedimenten är en viktig del i sjöns ekosystem som habitat för mikroorganismer 
och bottenlevande växter och djur. Sediment fungerar också ofta som en sänka 
för föroreningar som på olika sätt tillförs sjön, men det är en mycket långsam 
process och innan dess kan näringsämnen och föroreningar återcirkulera mellan 
sediment och vatten [9]. Om sedimenten innehåller höga halter av gifter kan 
detta således påverka livet i sjön, vilket innebär att det är viktigt att i en sjö inte 
bara undersöka vattenkvaliteten utan även sedimentkvaliteten.  

Det finns mycket begränsat med information om Munksjöns sediment. Det har 
inte gjorts någon ordentlig kartläggning över vilka sedimenttyper som finns 
eller deras fördelning över sjön, och inte heller någon över fördelningen av 
föroreningar. Det saknas också data om fiberbankens exakta utbredning och 
mäktighet [6]. Vad som ändå kan sägas om Munksjöns sediment är att drygt 7 
ha (0,07km2) av botten är täckt av cellulosafiber, och de närliggande bottnarna 
öster- och norrut från fiberbanken består av vad som kan definieras som ett 
fibersediment, ett sediment med inslag av mer eller mindre nedbruten 
cellulosafiber vars yta beräknades till cirka 1,6 ha. Detta upptäcktes vid den 
senaste karteringen av Munksjöns bottendjup 2002. Bottnar söder om 
fiberbanken undersöktes inte.  Fiberbankens djup har endast undersökts en 
gång 1979, då den totala volymen fiber uppskattades till cirka 1 miljon m3, men 
hur mycket volymen har minskat sedan dess är omöjligt att säga [7].  

2.2.1 Sulfider och deras påverkan på tungmetaller i sediment  

I vilken form svavlet förekommer beror i hög grad av redoxpotentialen och kan 
förändras snabbt genom oxidation och reduktion [10]. 

Svavel i sjöar förekommer i störst utsträckning i sulfidform [11]. Sulfider är 
svårlösliga, så en anrikning av svavel i sediment sker genom att sulfatjoner i 
vattnet reduceras och binds i sulfider [12]. Sulfider i sediment i sjöar är 
mestadels järnsulfider, men även tungmetaller kan bilda sulfider [11].  
 

Tungmetaller bildar oxider eller sulfider, och tenderar att bindas i stabila 
komplex med organiska och oorganiska partiklar. Tack vare detta kan halterna i 
fisk hållas nere även i sjöar med högt innehåll av tungmetaller. I sjöar med 
oorganiskt sediment, lågt pH och hög redoxpotential, vanligt i näringsfattiga 
sjöar, blir de toxiska effekterna av tungmetallföroreningar som störst. I 
Munksjön, som är en näringsrik sjö med neutralt pH, kan det således antas att 
tungmetallerna till största del är bundna [11]. Hur stor andel av tungmetallerna 
som är bundna och biologiskt otillgängliga är alltså beroende av svavelhalten i 
sjön – överstiger koncentrationen av sulfidjoner koncentrationen av 
tungmetaller kommer i stort sett all tungmetall att vara bunden i sulfidsalter 
[13].  
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Svavel kan också förekomma som sulfatjoner (SO4
2-) på mineralpartiklar i 

sediment, adsorberade som yttersfärskomplex. Adsorptionen växer dock med 
sjunkande pH, vid ett pH omkring 6 är absorptionen mycket ringa och 
Munksjöns pH ligger omkring 7 så denna form är antagligen inte så vanligt 
förekommande [10]. 
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3 Genomförande 
Projektarbetet delades upp i informationssökning, experimentellt arbete med 
regelbundna handledarkontakter och sammanställning och analys av resultaten 
från det experimentella arbetet. Innan det experimentella arbetet inleddes 
samlades information kring de analysmetoder som skulle användas: 

• Syrgaselektrodanvändning (3.3.1) 

• Winklermetoden  (3.3.2 och Bilaga 5) 

• CODMn (3.4 och Bilaga 6) 

• UV/Vis Spektroskopi (3.5.3 och Bilaga 7) 

Vidare samlades information om: 

• Felkällor (3.1.1)  

• Provtagning (3.1.2) 

• Provhantering och lämpliga kärl för förvaring av sediment (3.1.3) 

• Metoder för karaktärisering av sediment – torrsubstans och glödförlust 
(3.2.1 och 3.2.2) 

• Munksjön – historik och miljöförhållanden (2) 

Första delstadiet i det experimentella arbetet bestod av fältarbete på Munksjön 
under handledning av Måns Lindell från Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

Analysarbetet utfördes i kemilaboratoriet på Tekniska Högskolan i Jönköping, 
under handledning av Bo Nordström.  

 

3.1 Förberedelse till analys 
Innan uppstart av analyser måste förberedelser utföras. För att analyserna skall 
ge så tillförlitliga värden som möjligt måste dessa förberedelser vara noga 
genomtänkta. 

3.1.1 Eventuella felkällor 

Många mindre källor kan påverka de resultat som ges av analyserna. De som 
var mest betydande för våra analyser, och de åtgärder som har vidtagits är: 

1. Kalibrering av syrgaselektroden: kalibreringsvärdet kan enligt 
tillverkaren variera mellan 2-4 %.  

• Åtgärd 1: Kalibreringen utfördes under längre tid så att 
syrgaselektroden kan stabiliseras. 

• Åtgärd 2: För att ha kontroll på hur stor avvikelserna var efter varje 
kalibrering utfördes alltid en kontroll med Winklermetoden. 



2. Vid mätning av syreförbrukningen
och syrgaselektroden för
till att syre inkom i kärlen

• Åtgärd: För att minimera
syreförbrukning 
med pipett. 

3. Temperatur på vattnet vid syreförbrukningsmätningarna

• Åtgärd: För 
placerades Milli
några dagar innan uppstart, s
densamma som kylrummets när testerna starta

4. Kemikalierna var

• Åtgärd: De k
bereddes på nytt. 

5. Provtagning: luft och kontaminering 

• Åtgärd 1: Val av kärl baserades på eventuella kontamineringar 
för en metallanalys. Kärlet var dessutom möjligt att fylla på e
sätt som gjorde det nära luftfritt.

• Åtgärd 2: Kärlet fylldes med sediment upp till toppen, så att 
innerlocket när det sattes på tryckte ut det överflödiga sedimentet.

3.1.2 Provtagning 

De första proverna hämtades 
och sänka ner en Ekmanhuggare
sedimenthämtare som fungerar genom att dess käftar spänns upp med en fjäder 
innan den sänks ner i vattnet, och när den nått botten aktiveras den med hjälp 
av ett lod och provet tas upp.
 

Bild 1. Ekmanhuggare som användes vid upptagning av sediment
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syreförbrukningen öppnades kärlen under en
yrgaselektroden fördes upp och ned vid mätningen, vilket

till att syre inkom i kärlen. 

För att minimera syretillkomst i vattnet vid m
syreförbrukning tillsattes kvävesatt (syrehalten ~ 0) Milli

 

Temperatur på vattnet vid syreförbrukningsmätningarna 

Åtgärd: För att inte temperaturskillnader skulle påverka resultatet 
s Milli-Q-vattnet som skulle användas i kylrummet 

några dagar innan uppstart, så att temperaturen för vattnet var
densamma som kylrummets när testerna startades.  

 inte av analyskvalité  

Åtgärd: De kemikalier som troligtvis inte var av analyskvalité 
s på nytt.  

Provtagning: luft och kontaminering  

: Val av kärl baserades på eventuella kontamineringar 
för en metallanalys. Kärlet var dessutom möjligt att fylla på e
sätt som gjorde det nära luftfritt. 

: Kärlet fylldes med sediment upp till toppen, så att 
innerlocket när det sattes på tryckte ut det överflödiga sedimentet.

roverna hämtades den 6 februari 2009, genom att hugga hål i
och sänka ner en Ekmanhuggare, vilken kan ses i bild 1. Ekmanhuggaren är en 
sedimenthämtare som fungerar genom att dess käftar spänns upp med en fjäder 
innan den sänks ner i vattnet, och när den nått botten aktiveras den med hjälp 

tas upp. 

 
som användes vid upptagning av sediment 

en kort stund 
vilket bidrog 

i vattnet vid mätning av 
Milli-Q-vatten 

åverka resultatet 
användas i kylrummet 

å att temperaturen för vattnet var 
 

av analyskvalité 

: Val av kärl baserades på eventuella kontamineringar 
för en metallanalys. Kärlet var dessutom möjligt att fylla på ett 

: Kärlet fylldes med sediment upp till toppen, så att 
innerlocket när det sattes på tryckte ut det överflödiga sedimentet. 

genom att hugga hål i isen 
Ekmanhuggaren är en 

sedimenthämtare som fungerar genom att dess käftar spänns upp med en fjäder 
innan den sänks ner i vattnet, och när den nått botten aktiveras den med hjälp 
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Temperaturen hade vid provtagningstillfället legat omkring noll grader i ett par 
dagar, vilket hade gjort att isen på sjön var väldigt tunn vid vissa områden. 
Detta påverkade valet av lokaler3, som fick begränsas till områden där isen var 
tjock nog att bära. På grund av detta kunde inga sedimentprover hämtas från 
fiberbanken. Prover hämtades från tre lokaler med olika djup, och från varje 
lokal togs tre replikat: 

• Lokal 1 (nr. 15 på figur 1) – djup 4,5 m 

• Lokal 2 (nr. 3 på figur 1) – djup 13 m  

• Lokal 3 (sydost på det onumrerade området på figur 1) – djup 17 meter.  

Vid det andra provtagningstillfället den 20 februari 2009 hade det varit 
minusgrader i flera veckor, och isen antogs vara tillräckligt stabil för att utföra 
provtagningen vid fiberbanken (beläget utanför Munksjö AB). Isen var dock 
för tunn över fiberbanken så proverna hämtades några meter utanför, åt syd på 
det onumrerade området på figur 1, men något längre västerut än lokal 3. 
Proverna hämtades från en lokal, där tre replikat togs på cirka 17 meters djup. 
Området kommer fortsättningsvis benämnas lokal 4. Temperaturen på vattnet 
vid bottnen kan antas ha varit cirka 4°C vid båda provtagningstillfällena 
(eftersom vatten har högst densitet vid 4°C).  

 
Figur 1. Områdesindelning av Munksjön, förutom fiberba
är lokal 2, lokal 3 och 4 är i det onumrerade området.[6]

                                                 
3 Provtagningspunkter 
Lokal 1  

Lokal 2  

Lokal 3  

Lokal 4  

 

 

 

 

nken. Nr 15 är lokal 1, nr 3 
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3.1.3 Provförvaring och provhantering 

Sedimentproverna förvarades efter upptagningen i polyetenkärl med innerlock 
och lock i kylrum. Efter karaktäriseringen av sedimentproverna 
sammanblandades de för varje område, och blandningarna delades sedan upp 
för varje analys. Nedan följer vilka kärl som användes för förvaring av prover 
till respektive analys: 

• Syreförbrukning – 1000 ml E-kolvar med gummipropp, som senare 
byttes ut till 250 ml E-kolvar med gummipropp. 

• Svavelinnehåll – polyetenflaskor med innerlock och lock. 

 

3.1.4 Syradiskning 

Glas adsorberar lätt spår av kemikalier, speciellt katjoner. Syradiskning byter ut 
låga koncentrationer av katjoner på glas mot protoner [14].  

Syradiskning utfördes genom att allt material av glas placerades i 1M 
salpetersyra ett dygn. Material av plast skakades med syran. Därefter sköljdes 
allt tre gånger med Milli-Q-vatten.  

Detaljerad beskrivning av utförandet finns i bilaga 1. 

 

3.2  Karaktärisering av sediment 
Karaktärisering av sedimenten gjordes med torrsubstans och glödförlust, för att 
bekräfta att de olika replikaten från samma område var likvärdiga, och därför 
kunde sammanblandas för senare analyser. 

3.2.1 Torrsubstans 

Torrsubstans är materialets vikt efter fullständig torkning. Torkningen utförs 
helst i platinadeglar, men vid avsaknad av dessa kan porslinsdeglar användas. 
Porslinsdeglarna kan dock minska i vikt vid torkningen [15]. Torkningen av 
proverna utfördes i porslinsdeglar i en ugn vid 105°C.  

Detaljerad beskrivning av utförandet finns i bilaga 2.  

3.2.2 Glödförlust 

Glödförlust mäter halten organiskt material i sedimenten. Proven hettas upp till 
550°C i 1timme, får svalna och vägs sedan. Skillnaden mellan vikten av 
torrsubstansen och vikten efter upphettningen är sedimentens organiska 
material.  

Detaljerad beskrivning av utförandet finns i bilaga 3. 
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3.3  Syreförbrukning 
Sedimentens syreförbrukning mättes med två metoder: huvudsakligen med 
syrgaselektrod, och kontinuerlig kontroll med Winklermetoden. 
Syreförbrukning mättes varje vardag för att få en uppskattning på hur fort syret 
förbrukades i de olika proven. Under mätningarna hanterades proven i E-kolvar 
med gummiplugg. Tripletter gjordes på varje område. I de första försöken 
utfördes kontroll med Winklermetoden på lokal 4, men sedimentpartiklarna 
störde metoden, och kontrollen utfördes istället vid varje mätning med 
kranvatten.  

Milli-Q-vatten användes i analyserna för att det är helt rent och påverkar inte 
mätvärdena som Munksjöns vatten hade gjort. Analysen syftade till att mäta 
sedimentens syreförbrukning, inte vattnets. Om Munksjöns vatten hade använts 
skulle en karaktärisering av vattnet ha behövts, och troligtvis även en analys av 
eventuell samverkan mellan vattnet och sedimenten beträffande 
syreförbrukning.  

För att underlätta jämförelse mellan de olika lokalerna utfördes en ny 
torrsubstansmätning av de sammanblandade sedimenten för varje lokal.   

3.3.1 Syrgasmätare 

Mätaren som användes var en YSI Model 85 Handheld Oxygen, Conductivity, 
Salinity, and Temperature System. YSI Model 85 är en mikroprocessorbaserad 
digital mätare med en kombinerad konduktivitet- och löst syreprob.  

Mer information om syrgasmätaren finns i bilaga 4. 

3.3.2 Winklermetoden  

Winklermetoden är en gammal och väl beprövad metod att mäta mängden löst 
syre i vatten. Den användes därför som en kontroll av syrgasmätaren. 

Metoden går till på följande sätt: ett överskott av mangan(II)salt, jodidjoner (I-) 
och hydroxidjoner (OH-) sätts till ett vattenprov, vilket ger en vit fällning. 
Denna fällning oxideras av det lösta syret i vattnet till en brun manganfällning. 
I steget efter acidifieras lösningen med en stark syra, och den bruna fällningen 
konverterar jodidjonerna till jod. Mängden löst syre är direkt proportionell till 
titreringen av jod med en tiosulfatlösning [16]. För att mätningen med Winkler-
metoden skall vara så precis som möjligt skall natriumtiosulfatlösningen 
standardiseras med kaliumjodat, vilket ger den mer exakta koncentrationen av 
lösningen [15]. 

En utförlig beskrivning av Winklermetoden finns i bilaga 5. 
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3.3.3 Utveckling av metod 

Den 24 februari 2009 uppstartades det första försöket att mäta 
syreförbrukningen i Munksjöns sediment. Innan uppstart syradiskades 15 st 
1000 ml E-kolvar för att förhindra kontaminering. Torrsubstansen för de olika 
sedimentlokalerna skiljer sig vilket försvårar uppvägningen av likvärdig massa 
för alla lokaler. För att kunna väga upp mer likvärdig massa, genom att uppnå 
hög torrsubstans, sugfiltrerades proven för att eliminera lagom mängd vatten.  

Cirka 10 g sugfiltrerat sediment tillsattes till varje flaska, se bild 2. För att inte 
vattnet skulle slamma upp allt sediment tillsattes Milli-Q-vatten försiktigt och 
fick rinna längs med flaskans vägg för att förhindra blandning. Milli-Q-vattnet 
som användes i försöket hade tidigare syresatts genom att bubblas med luft i 
cirka 1 h. Vattnet fylldes upp till gummikorkens undre kant för att förhindra att 
luftbubblor fanns i provet. Provanalysen utfördes i kylrum vid 8°C. 
Mätningarna utfördes efter 1, 3, 6 och 21 h. Efter varje provtagningstillfälle 
ersattes förlorat vatten i flaskorna med vatten som gjorts syrefritt med kvävgas.  
Försöket avbröts eftersom sedimentet inte hade spridit sig på flaskans botten, 
utan förblev som en klump på botten.  

 

 
Bild 2. Första försöket: sediment lades som en klump på botten. 
 
Den 25 februari 2009 uppstartades det andra försöket, se bild 3. Mätningen 
förbereddes genom att E-kolvarna sköljdes med Milli-Q-vatten och det tidigare 
sugfiltrerade sedimentet tillsattes till kärlen. Sedimentet blandades med 100 ml 
Milli-Q-vatten. Därefter tillsattes syresatt vatten som i det tidigare försöket. 
Provanalysen utfördes i kylrummet vid 8°C. Mätningarna utfördes efter 3, 5, 7 
och 23 h. De sista timmarna hade syreförbrukningen stannat upp, så metoden 
ändrades till att vattnet rördes runt med en glasstav efter varje mätning för att 
ge sedimentet en viss rörelse så att syreförbrukningen kunde uppstartas 
återigen. Mätning utfördes 2 h efter metodändringen, detta gav dock ej det 
förväntade resultatet. Metoden ändrades ytterligare en gång, till att använda 
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gummiviska istället för bara glasstav, för att öka rörelsen i vattnet. Mätning 
utfördes efter 23,5 h efter omrörning med gummiviska.  

 
Bild 3. Andra försöket: sedimenten slammades upp. 

 

Resultatet ansågs då ej vara tillförlitligt, på grund av ett flertal fel som 
upptäcktes under försöket:  

• Felaktig kalibrering av syrgaselektroden, som visades genom att kontroll 
med Winklermetoden gav stor procentuell skillnad mellan resultaten av 
de olika metoderna.  

• Vattnet var inte kylt från början, vilket var ett avsteg från de naturliga 
förhållandena i sjön.  

• Batteribyte utfördes på syrgaselektroden mitt under mätperioden, vilket 
gav den bättre kalibreringsvärden än tidigare. De förbättrade 
kalibreringsvärdena innebar att de tidigare värdena skiljde sig gentemot 
de nya. 

• Användningen av glasstav och gummiviska gav för mycket omrörning, 
vilket skiljde sig från de naturliga förhållandena. 
 

Den 3 mars 2009 uppstartades det tredje försöket, se bild 4, efter samtal med 
vår handledare, Måns Lindell, under vilket bestämdes att följande ändringar 
skulle utföras: 

• Sedimentet (ca 70g/kärl) placerades utspritt på botten av kärlet utan 
omrörning för att efterlikna det naturliga tillståndet. 

• Mindre kärl användes så att vattenmängden kunde minskas. 

• Proportionen mellan sediment och vatten ändrades till större del 
sediment till vatten. 
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Ytterligare ändringar gjordes: 

• Innan syresättningen av Milli-Q-vattnet kyldes vattnet i kylrummet tre 
dagar för att temperaturen i vattnet skulle vara stabil, samt att det i 
största möjliga mån skulle efterlikna det naturliga tillståndet.  

• Syrgaselektroden sköljdes med kvävesatt vatten innan mätning av varje 
prov för att minimera tillförseln av nytt syre. 

• Sedimentproverna sugfiltrerades ej, på grund av att det naturliga 
förhållandet i Munksjön eftersträvades, samt att tidigare sugfiltrering ej 
gett det önskade resultatet att sedimenten skulle få liknande torrsubstans.   

Dessa mätningar utfördes efter 3, 24, 48, 72, 144, 168, 192, 216, 240, 312 och 
480 h.  

 
Bild 4. Tredje försöket: sedimentet breddes ut på botten.   

Vid sidan av detta försök utfördes en CODMn-analys som gav den maximala 
syreförbrukningskapaciteten för respektive sedimentlokal. 

3.3.4 Bestämning av CODMn  

COD (chemical oxygen demand), kemisk syreförbrukning, är en snabb metod 
för att mäta total mängd syreförbrukande ämnen. Den kemiska 
syreförbrukningen bestämdes genom oxidation med permanganat, ett svagare 
oxidationsmedel än dikromat som används för CODCr. Oxidationen blir mer 
eller mindre fullständig beroende på det organiska materialets typ, vissa 
organiska substanser oxideras inte alls [17]. CODMn valdes ändå framför 
CODCr eftersom den senare använder dikromat som är mycket giftig, 
miljöfarlig och oxiderande [18].  
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Analysen av CODMn utfördes den 11 mars 2009. Replikaten för varje lokal 
sammanblandades, och eftersom CODMn endast kan utföras på en lösning 
blandades sedimentet ut med 200 ml Milli-Q-vatten. Sedan späddes detta 
ytterligare till olika spädfaktorer. Testet utfördes i dubbletter för att få ett mer 
tillförlitligt resultat. 

 

3.4  Svavelinnehåll 
 

Svavel i sedimentet extraherades via fusion och bestämdes i sulfatform med 
spektroskopi. I [15] föreslås två olika fusionsmetoder, natriumkarbonatfusion 
och natriumhydroxidfusion. Valet föll på den senare metoden på grund av att 
den tidigare kräver mycket högre temperaturer (1000- 1200°C) samt att 
platinadeglar skall användas, av vilka det endast finns ett fåtal i laboratoriet på 
Tekniska Högskolan. Sulfatkoncentrationen i prov och blankprov bestämdes 
med vattenanalys med hjälp av UV/Vis spektrofotometer.  

Natriumhydroxidfusion innebär att sedimentprovet reagerar med 
natriumhydroxid (NaOH) vid 600°C. Efter avsvalning löses det smälta provet i 
vatten, och överförs sedan till en saltsyralösning för att neutraliseras.  

För vattenanalysen tillsätts ett överskott av bariumklorid (BaCl2). I provet 
reagerar bariumjonerna med sulfatet och ger utfällning i form av bariumsulfat. 

Ba2+ + SO4
2- à BaSO4 (s)  

Suspensionen mäts med spektrofotometer och dess sulfatkoncentration bestäms 
via jämförelse med standarder [15].  

En utförlig beskrivning av utförandet av ovanstående analys finns i bilaga 7. 

3.4.1 UV/Vis-spektroskopi 

UV/Vis-spektroskopi använder ljus i de ultravioletta och synliga regionerna för 
att analysera olika ämnen. En ljuskälla sänder ljus genom en lösning, och en 
detektor registrerar hur mycket ljus som absorberats vid vald våglängd. 
Kvantitativ analys sker med hjälp av Lambert-Beers lag, eller med jämförelser 
med standarder. [19].   

Apparaturbeskrivning av spektrofotometern finns i bilaga 7.  
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4 Resultat 
I denna del av rapporten presenteras resultaten av karaktärisering av de olika 
lokalernas sediment med torrsubstans och glödförlust; syreförbrukning med 
torrsubstans och glödförlust med sedimenten sammanblandade för varje lokal, 
CODMn och kontroller med Winklermetoden; och svavelinnehåll i de 
sammanblandade sedimenten.  

 

4.1 Karaktärisering av sediment 
 

4.1.1 Torrsubstans och glödförlust 

Vid bestämning av torrsubstans och glödförlust i de olika sedimentlokalerna 
torkades dubblettprover för varje replikat. Medelvärde för varje replikat 
beräknades. Resultatet ges i tabell 1, där proven har getts namn efter mönstret 
lokal: replikat:1 eller 2.  
 

Tabell 1. Torrsubstans- och glödförlustresultat för varje replikat. 

Prov Torrsubstans (%) Glödförlust (% av TS) 

1:1:1 20,86 20,22 

1:1:2 20,86 20,10 

Medelvärde 20,86 20,16 

1:2:1 20,89 19,54 

1:2:2 20,80 19,61 

Medelvärde 20,85 19,57 

1:3:1 22,76 19,54 

1:3:2 22,84 19,65 

Medelvärde 22,80 19,59 

2:1:1 9,202 32,07 

2:1:2 9,604 34,47 

Medelvärde 9,403 33,27 

2:2:1 9,824 31,77 
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2:2:2 9,775 31,70 

Medelvärde 9,800 31,74 

2:3:1 10,01 32,00 

2:3:2 10,03 32,05 

Medelvärde 10,02 32,03 

3:1:1 8,869 35,84 

3:1:2 8,888 35,23 

Medelvärde 8,878 35,54 

3:2:1 9,043 35,62 

3:2:2 9,009 35,59 

Medelvärde 9,026 35,60 

3:3:1 8,514 36,93 

3:3:2 8,406 37,28 

Medelvärde 8,460 37,10 

4:1:1 10,71 35,96 

4:1:2 10,67 37,63 

Medelvärde 10,69 36,80 

4:2:1 8,220 40,64 

4:2:2 8,249 40,64 

Medelvärde 8,234 40,64 

4:3:1 9,650 39,98 

4:3:2 9,578 39,50 

Medelvärde 9,614 39,74 
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För lokal 1-3 var resultaten inom varje lokal likvärdiga, och godkända för att 
kunna sammanblandas. Resultaten för lokal 4 skiljde sig något mer än de 
övriga. Genom observation konstaterades att prov 4:2 innehöll mer vatten, 
vilket även torrsubstansresultatet visade.  

 

4.2  Syreförbrukning 
Den viktigaste punkten i arbetet var syreförbrukningshastigheten i Munksjöns 
sediment. Den mättes med hjälp av en syrgaselektrod, vilken kontrollerades 
med Winklermetoden. Den totala syreförbrukningskapaciteten mättes med 
CODMn.   

4.2.1 Torrsubstans och glödförlust 

Torrsubstans och glödförlust beräknades utifrån de sammanblandade proverna 
för varje lokal, tripletter för varje prov. Resultatet visas i tabell 2, och de 
torkade proverna ses i bild 5. På bilden kan tydligt ses skillnaden mellan lokal 1 
och de övriga, sedimentet är mer sammanhållet och har större massa torkat 
prov.  

 

 
Bild 5. Torkade sedimentprover. Från vänster till höger lokal 1-4. 
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Tabell 2. Torrsubstans- och glödförlustresultat för de sammanblandade sedimenten. 

Prov  Torrsubstans (%) Glödförlust (% av TS) 

1:1 22,20 20,09 

1:2 22,06 20,13 

1:3 22,17 19,75 

Medelvärde 22,14 19,99 

2:1 9,723 31,59 

2:2 9,789 31,97 

2:3 9,851 32,34 

Medelvärde 9,788 31,97 

3:1 9,371 36,40 

3:2 9,526 36,84 

3:3 9,452 36,21 

Medelvärde 9,450 36,48 

4:1 9,949 39,37 

4:2 10,06 39,90 

4:3 10,09 39,88 

Medelvärde 10,03 39,72 

 

4.2.2 Syreförbrukningshastighet 

Efter utveckling av metod för mätning av syreförbrukning gav det sista försöket 
resultat som kunde användas för att få ett linjärt samband som gav en hastighet 
som kan användas i syrgasmodellen. Diagram 1-4 visar förändringarna av 
syreinnehåll över tid, vilka visar att blandningarna för varje lokal gav 
likvärdiga resultat. I diagram 5-8 har de första två och de sista tre mätvärdena 
tagits bort från diagrammen för att få en mer linjär funktion. Värdena för 
mätningen ses i bilaga 8. 
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Diagram 1. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 1.  

 

 

 

 
Diagram 2. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 2.  
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Diagram 3. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 3.  

 

 

 

 
Diagram 4. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 4.  
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Diagram 5. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 1, 
syreförbrukningshastighet. De första två och de sista tre punkterna har tagits bort 
från diagram 1. 

 

 

 
Diagram 6. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 2, 
syreförbrukningshastighet. De första två och de sista tre punkterna har tagits bort 
från diagram 2. 
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Diagram 7. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 3, 
syreförbrukningshastighet. De första två och de sista tre punkterna har tagits bort 
från diagram 3. 

 

 

 

 
Diagram 8. Förändring av syreinnehåll gentemot tid i lokal 4, 
syreförbrukningshastighet. De första två och de sista tre punkterna har tagits bort 
från diagram 4. 
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Tabell 3 nedan visar syreförbrukningsresultaten uttryckt i mg syre per timme, 
mg syre per timme och gram torrvikt, och mg syre per timme och 
kvadratcentimeter.  

 
Tabell 3. Resultat för sedimentens syreförbrukning. 

Prov Torrvikt Area 
(cm2) 

mg O2 
förb./h 

och g  och cm2 

1:1 15,50 49,6 0,0271 1,75*10-3 5,46*10-4 

1:2 15,52 49,6 0,0247 1,59*10-3 4,98*10-4 

1:3 15,51 49,6 0,0231 1,49*10-3 4,66*10-4 

Medel   0,0250 1,61*10-3 5,03*10-4 

2:1 6,867 49,6 0,0277 4,03*10-3 5,58*10-4 

2:2 6,880 49,6 0,0285 4,14*10-3 5,75*10-4 

2:3 6,857 49,6 0,0267 3,89*10-3 5,38*10-4 

Medel   0,0276 4,02*10-3 5,57*10-4 

3:1 6,652 49,6 0,0256 3,85*10-3 5,16*10-4 

3:2 6,649 49,6 0,0249 3,74*10-3 5,02*10-4 

3:3 6,643 49,6 0,0262 3,94*10-3 5,28*10-4 

Medel   0,0256 3,85*10-3 5,15*10-4 

4:1 7,021 49,6 0,0282 4,02*10-3 5,69*10-4 

4:2 7,024 49,6 0,0291 4,14*10-3 5,87*10-4 

4:3 7,028 49,6 0,0285 4,06*10-3 5,75*10-4 

Medel   0,0286 4,07*10-3 5,77*10-4 

 
För att kunna jämföra våra värden med litteraturvärdet utan att närmare 
information finns tillgänglig om utbredningen av olika bottentyper (här 
representerade av de olika lokalerna), har vi räknat ut ett medelvärde för alla 
lokalerna och använt detta för att få ett värde för syreförbrukningen uttryckt i g 
syre/dygn för hela sjön. Detta värde är 139 500 g syre/dygn. Uträkningen finns 
i bilaga 9.  
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4.2.3 Standardisering av natriumtiosulfatlösning 

Koncentrationen för natriumtiosulfatlösningen bestämdes till 9,2944238*10-3 

M.  
Beräkningar och data finns tillgängliga i bilaga 9.  

 

4.2.4 Winklerkontroll mot syrgaselektroden 

Nedan följer de datum då syrgaselektroden kontrollerades mot 
Winklermetoden, och de resultat som erhölls: 

 

Den 10 mars 2009 vid temperaturen 9,3 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 9,82 mg/l   

Winklermetoden: 10,147 mg/l  

Avvikelse i procent = (10,147 - 9,82) / 9,82 *100 = -3,3 %  
 

Den 11 mars 2009 vid temperaturen 7,4 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 10,00 mg/l   

Winklermetoden: 10,671 mg/l  

Avvikelse i procent = -6,71% 
 

Den 12 mars 2009 vid temperaturen 7,0 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 11,53 mg/l   

Winklermetoden: 11,206 mg/l  

Avvikelse i procent = +2,8 % 

 

Den 13 mars 2009 vid temperaturen 7,1 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 11,03 mg/l   

Winklermetoden: 11,206 mg/l 

Avvikelse i procent = -1,6 % 

 

Den 16 mars 2009 vid temperaturen 6,3 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 12,20 mg/l   

Winklermetoden: 11,887 mg/l 

Avvikelse i procent = +2,6 % 
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Den 23 mars 2009 vid temperaturen 6,9 °°°°C: 

Syrgaselektroden: 11,66 mg/l   

Winklermetoden: 12,113 mg/l 

Avvikelse i procent = -3,9 % 

 

Kontrollerna visade att syrgaselektrodens mätvärden var pålitliga, och att 
resultaten för syreförbrukningsmätningarna kan användas. Den 11 mars var 
avvikelsen hög, men det kan ha sin förklaring i att mätningen av syrehalten i 
det rena vattnet inte gav ett stabilt värde. Mätningarna på proverna gjordes 
innan kontrollen och gav stabila värden, så avvikelsen påverkar troligtvis inte 
resultatet.  

4.2.5 CODMn 

Resultaten från analysen av CODMn sammanfattas i tabell 4 och beräkningarna 
finns i bilaga 9.  

 
 
Tabell 4. Resultat för syreförbrukningskapaciteten, CODMn 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3  Svavelinnehåll 
Analysen för svavelförekomst i sedimentet utfördes med hjälp av UV/Vis 
spektrofotometer den 10 mars 2009. Analysen utfördes på 
kalibreringsstandarder och prover från respektive lokal. 
Kalibreringsstandardernas analysvärden fördes samman i en kalibreringskurva 
nedan i diagram 9: 

 

Lokal  Syreförbrukningskapacitet/g  

1 6,7 mg 

2 10 mg 

3 8,2 mg 

4 11 mg 
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Diagram 9. Kalibreringskurva för sulfatkoncentration. 

 

Proverna från varje lokal analyserades med tre replikat. Absorbansvärdena för 
respektive prov används i kalibreringskurvans ekvation, y = 0,0388x, för att 
beräkna sulfatkoncentration i proven. Sulfatkoncentrationerna omvandlas sedan 
till svavelkoncentration med hjälp av förhållandet mellan molmassan för svavel 
och sulfat, som är 0,333792756. Resultaten redovisas nedan i tabell 5: 
 

Tabell 5. Svavelinnehåll i de olika lokalernas replikat.  

Prov Absorbans Koncentration   
(mg SO4

2-/l) 
Koncentration 

(mg S/l) 

1:1  0,7930  20,44 6,907 

1:2 0,6707 17,29 5,770 

1:3 0,3397 8,755 2,922 

2:1 1,1634 29,98 10,13 

2:2 1,2970 33,43 11,16 

2:3 1,2051 31,06 10,37 

3:1 1,7797 45,87 15,31 

3:2 1,7324 44,65 14,90 

3:3 1,7822 45,93 15,33 
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4:1 1,0502 27,07 9,035 

4:2 1,0244 26,40 8,813 

4:3 1,2422 32,02 10,69 

 
 
Mängden svavel i proven beräknas med ekvationen: 

mg S/kg = c * V / m 

där c är koncentrationen av svavel i provextraktet (mg S/l), V är volymen av 
extraktet (ml) och m är massan det extraherade provet (g).  

Resultaten från uträkningarna kan ses i tabell 6 och beräkningarna finns i bilaga 
9. 

 
Tabell 6. Svavelinnehåll i replikaten uttryckt i g/kg. 

 

  
Prov Mängd svavel (g S/kg) 

1:1 6,907 

1:2 5,758 

1:3 2,917 

Medelvärde 6,333 

2:1 10,12 

2:2 11,15 

2:3 10,35 

Medelvärde 10,54 

3:1 15,31 

3:2 14,90 

3:3 15,33 

Medelvärde 15,18 
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  4:1 9,035 

4:2 8,795 

4:3 10,67 

Medelvärde 9,500 
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5 Slutsats och diskussion 
Syftet med examensarbetet, att förse Länsstyrelsen i Jönköpings län med 
mätvärden för sedimentets syreförbrukningshastighet och svavelinnehåll, har 
uppnåtts. Diskussion kring dessa resultat, och karaktäriseringen av sedimenten, 
följer nedan.   

 

5.1 Karaktärisering av sediment 
Torrsubstans- och glödförlustmätningarna gav förväntade resultat. Utseende 
och konsistens för sedimentlokal 1 var mycket mer kompakt och trögflytande 
än övriga, vilket avspeglar sig i hög torrsubstanshalt och låg glödförlust. Den 
höga torrsubstansen visar att det innehåller lite vatten, och den låga 
glödförlusten att det innehåller låg halt av organiskt material. Orsaken till detta 
är att sedimentlokal 1 är belägen i södra delen av sjön, vilken är den del som är 
minst påverkad av industrierna runtomkring. Dessutom är det ett stort avstånd 
mellan lokalen och fiberbanken, som innehåller hög halt organiskt material, 
vilket ger skillnad i karaktäriseringsresultaten mellan denna lokal och de övriga 
som är belägna närmare fiberbanken.   
 

5.2  Syreförbrukning 
Resultatet från mätningarna av syreinnehåll visade att lokal 1 har lägre 
syreförbrukningshastighet per gram torrvikt än lokal 2-4, vilket var förväntat 
eftersom lokal 1är belägen längst ifrån fiberbanken, som är den del som har 
mest syreförbrukande material. Lokal 2-4 är närmare denna, och bör således ha 
högre syreförbrukningshastighet. Att lokal 2 inte skiljer sig avsevärt från lokal 
3 och 4 var inte ett väntat resultat, men kan möjligtvis förklaras av att 
fibermaterial har spridits söderut.  

Ett annat sätt att uttrycka syreförbrukningshastigheten är att ange den per yta 
(cm2). Med detta mått gav alla lokaler liknande resultat. Att lokal 1 inte skiljer 
sig från de andra med detta mått kan förklaras av att testet utfördes i små kärl 
som gav en liten sedimentyta, hade testet utförts i större dimension hade 
lokalernas värden med stor sannolikhet skiljt sig mer från varandra.  

Resultatet anses vara tillförlitligt, eftersom replikaten för varje lokal har 
likvärdiga värden. Syreförbrukningshastigheten kan följaktligen användas i 
Länsstyrelsens syrgasmodell.  
 
Litteraturvärdet som tidigare har använts är en uppskattning av hela bottens 
syreförbrukning baserad på sedimentets TOC, BOD och torrsubstans, och har 
givits enheten syrgasekvivalenter/dygn (O2EQ/dygn)[8]. Den konstanta 
syreförbrukningshastigheten har beräknats till 760000*0,5 g  O2EQ/dygn [20]. 
Medelvärdet av våra resultat ger cirka 139 500 g syre/dygn, alltså ungefär 60 % 
mindre än litteraturvärdet. 
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För att öka trovärdigheten hos resultaten utfördes en analys på hur mycket syre 
ett gram sediment kan förbruka totalt, genom CODMn-analys. Den visade att 
lokal 1 kan förbruka mindre mängd syre, vilket talar för att vår metod för att 
mäta syreförbrukningshastigheten är tillförlitlig.  

 

5.3  Svavelinnehåll 
Enligt analysen innehåller lokal 3 störst mängd svavel, vilket är ett gott resultat 
eftersom den är belägen närmare fiberbanken, där stora mängder metaller finns 
närvarande. Att lokal 4 uppvisar lägre svavelinnehåll var oväntat, eftersom den 
är närmare belägen Munksjö AB och ligger mycket nära lokal 3. Att lokal 2 
innehåller mer svavel än lokal 1 är också bra, eftersom den ligger närmare 
fiberbanken.  

Jämförelsevärden för liknande sjöar har ej hittats, så det går inte att avgöra om 
dessa värden är höga eller låga.  

 

5.4  Förslag till fortsatta studier  
För att få mer tillförlitliga värden för syreförbrukningshastigheten per yta kan 
försöket utföras i större skala, t.ex. med kärl i större akvariestorlek.  

Jämförelsevärden för andra, liknande, sjöar kan ge en mer komplett bild av 
sedimentens tillstånd i Munksjön.  
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Bilaga 1 Syradiskning av plast- och glaskärl  
 
Utdrag ur SVENSK STANDARD SS 02 81 83, sid 4: 

 

6. Kemikalier och lösningar 

Vid provberedning, kalibrering och analys enligt denna standard skall, om inget 
annat anges, endast kemikalier och lösningar av högsta möjliga renhet 
användas. 

Jonbytt vatten av högsta möjliga renhetsgrad (konduktivitet < 0,2 mS/m) skall 
användas till framställning av alla lösningar. Det är mycket viktigt att vattnets 
kvalitet kontrolleras före användningen. 

6.1 Salpetersyra, koncentrerad 

Salpetersyra, koncentrerad HNO3, (densitet 1,40 g/ml). Renhetsgrad suprapur 
eller motsvarande. Om salpetersyran innehåller spår av metaller som kan störa 
vid analysen bör den destilleras i en apparat av kvartsglas. Destillationen ska 
utföras i dragskåp. 

6.3 Salpetersyra, ca 1 mol/l 

Tillsätt under omrörning 72 ml koncentrerad salpetersyra (6.1) till ca 700 ml 
vatten och späd till 1 liter. 

 

7 Utrustning 

7.1 

Följande diskningsförfarande är ett absolut minimikrav för glas- och 
plastmaterial (som inte får användas till andra analyser): 

• Placera allt material av glas eller plast i salpetersyra (6.3) minst ett dygn 
innan det ska användas. Vid analys av järn och bly kan istället saltsyra 
(6.4) användas, eftersom dessa metaller bildar lättlösliga komplex med 
klorid. 

• Skölj minst tre gånger med jonbytt vatten. 

�
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Bilaga 2 Metod för mätning av torrsubstans  

Material 

• Porslinsdeglar 

• Exsickator 

• Ugn (Nabertherm) 

• Analysvåg 

 

Utförande 

Vid detta projekt användes porslinsdeglar på grund av att det finns endast ett 
fåtal platinadeglar till förfogande i laboratoriet.  

Porslinsdegeln syradiskas och värms sedan upp i ugnen vid 105°C i en timma. 
Efter uppvärmning skall porslinsdegeln placeras i en exsickator och sedan 
vägas på en analysvåg. Volymen 100 – 500 ml mäts upp av provet och överförs 
till porslinsdegeln. Provet avdunstas i ugnen vid 105°C i cirka sex timmar. Vid 
fullständig torkning tas provet med porslinsdegeln ut ur ugnen och placeras 
återigen i en exsickator för att svalna. Provet vägs sedan på en analysvåg. För 
att få mer exakta värden görs upprepning av torkning och vägning tills vikten 
av provet inte varierar mer än ±0,5 mg [1]. 

 

Beräkning 

Beräkningen av torrsubstans (TS) görs med hjälp av formeln: 

������ �
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���������� � �
�����	�
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������
 

[2] 
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Bilaga 3 Metod för mätning av glödförlust 

Utfördes efter att proverna testats för torrsubstans. 

Deglarna fick stå i en ugn i 550°C i 1 timme. Detta gör att det mesta av det 
organiska innehållet samt en del bundet vatten avdunstar. 

Deglarna får svalna i exsickator och vägs sedan på analysvåg.   

Glödförlusten (IG, loss on ignition) räknas ut genom: 

IG = �������
 ��� �� ���������� � ��� 

Där IG= glödförlust i procent av torrsubstansvikten 

 Ws = torrsubstansvikt 

 Wr = det oorganiska materialets vikt 

 gir = g inorganisk rest 

 gds = g torrsubstans [1] 
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Bilaga 4 Handhavande av syrgasmätare 

Syrgasmätaren kalibreras efter varje gång den varit avstängd genom att en 
svamp i instrumentets kalibreringskammare fuktas med några droppar 
destillerat vatten och eventuellt överskott låts rinna av. Proben förs in i 
kalibreringskammaren. Instrumentet slås på och får ligga orört tills det visar ett 
stabilt värde, vanligen cirka 15 minuter. Altituden ställs in på 700 feet (213 
meter). Instrumentet kalibreras och visar avläsningen i procent, när avläsningen 
är stabil är instrumentet kalibrerat.  

Vid mätning förs proben runt med en hastighet av omkring 0,3 m/s, eftersom 
syre förbrukas under mätningen.  

Felmarginal: ±0,3 mg/l [1] 

 

Referenser 

[1] YSI Incorporated, YSI Model 85 Operations Manual 
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Bilaga 5 Metodbeskrivning för Winklermetoden 

Winklermetoden 

Winklermetoden används för att mäta mängden löst syre i vatten. I det första 
steget tillsätts mangan(II)joner, följt av kaliumjodid (KI) i kaliumhydroxid 
(KOH), och en brun fällning bildas (intensivare färg innebär högre 
syreinnehåll). I det här steget oxiderar det lösta syret mangan(II)jonerna, och 
provet blir konserverat [1]: 

4 Mn(OH)2 + O2 ! 4 MnOOH + 2 H2O 

 
Provet acidifieras med fosforsyra (H3PO4) vilket löser fällningen. Manganet 
återgår till mangan(II) formen, och jodidjonerna konverteras till jod: 

4 MnOOH + 4 I- + 12 H+ � 4 Mn2+ + 2 I2 + 8 H2O 

Provet titreras slutligen med natriumtiosulfat (Na2S2O3) : 

2 I2 + 4 S2O3 
2- � 4I- + 2 S4O6

2-  

Således: 4 Na2S2O3 ! 1 O2 [2] 

 

Standardisering av natriumtiosulfatlösning 

Standardiseringen av natriumtiosulfatlösningen sker med kaliumjodat (KIO3) 
standardlösning, 4,167*10-3M.  

Ungefär 2 g KI, fri från IO3
−, löses i en E-kolv med 100 ml vatten. Några 

droppar koncentrerad svavelsyra och 20 ml av KIO3
− standardlösningen 

tillsätts. Lösningen späds till 200 ml. Denna reaktion producerar jod: 

IO3
− + 5I- + 6H+ !3I2 + 3H2O  

Frigjord jod titreras med tiosulfatlösning: 

I2 + 2 S2O3 
2- ! 2I- + S4O6

2- 

 När lösningen blir blekt gul i färgen tillsätts några droppar av stärkelselösning. 
Titreringen fortgår tills färgen ändras från blå till färglös. Standardiseringen 
upprepas två gånger till [3].  

Utrustning 

• Winklerflaska 

• E-kolv 100 ml  

• byrett 50 ml 

• Automatpipetter 

• Vollpipett 100 ml 
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• Pasteurpipett 

• Magnetomrörare + magnet 

Kemikalier 

• Mangan(II)sulfatlösning: 100 g MnSO4 i 200 ml avjoniserat vatten. 

• Natriumhydroxid-kaliumjodidlösning: 100 g NaOH i 100 ml avjoniserat 
vatten + 50 g KI i 100 ml avjoniserat vatten blandas och spädes med 
avjoniserat vatten till 240 ml. 

• Fosforsyra, koncentrerad. 

• Stärkelselösning: 2 % i avjoniserat vatten 

• Natriumtiosulfatlösning: 0,00929 M i avjoniserat vatten.  

 

Utförande 

Moment 1:  

En Winklerflaska fylls till brädden med provvatten. Till provet sätts sedan 0,5 
ml av mangan(II)sulfatlösning (MnSO4)och 0,5 ml natriumhydroxid-
kaliumjodidlösning (NaOH-KI). Flaskan tillsluts, varvid ca 2 ml prov rinner 
över, och vänds ett par gånger. Syrgasen är nu fixerad. 

Moment 2:  

Proppen avlägsnas försiktigt och 1 ml koncentrerad fosforsyra tillsätts vid ytan. 
Proppen sätts omedelbart tillbaka och flaskan vänds tills fällningen löst sig.  

Med vollpipett överförs 100 ml av provlösningen till en E-kolv. Titrering görs 
omedelbart med natriumtiosulfatlösningen, till en svagt gul färg. Då tillsätts 
cirka 10 droppar stärkelselösning och titreringen fortsätter tills provlösningen 
är helt genomskinlig.  
 

Beräkning 

Vid beräkning av syrgaskoncentrationen i ett prov skall formeln 4 Na2S2O3 ↔ 
1 O2 användas för att utifrån den använda volymen av den åtgångna 
natriumtiosulfatlösningen vid titreringen och dess koncentration beräkna 
substansmängden av syrgasen.  

Koncentrationen av natriumtiosulfatlösningen som användes är den beräknade 
utifrån standardiseringen med hjälp av kaliumjodat.  Det beräknade värdet av 
syrgasens substansmängd omvandlades till mol O2/l och sedan till mg O2/l. 
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Vid utförandet av Winklermetoden när reagenterna tillförs och glasproppen 
tillsätts till flaskan rinner det överflödiga provvattnet ur flaskan, vilket anses 
vara cirka 2 ml. Med detta i tanken så förväntas provets volym vara 120 ml 
totalt, men med bortgång av en del vätska skall faktorn av denna förlust 
multipliceras med resultatet, vilket är 120/118. En ytterligare korrigering är att 
subtrahera 0,06 mg O2/l från det beräknade resultatet för att vid tillsatts av 
reagenterna tillförs denna mängd syre till provet [2]. 

 

Referenser 

 
[1] Institutionen för fysikalisk, oorganisk och strukturell kemi, Stockholms 

Universitet  
Titrimetrisk bestämning av halten löst syrgas hos vatten 
http://www.fos.su.se/~lerik/no_f_gs/ht05_II/lab_123.doc (hämtad 2009-
02-10) 
 

[2] B. Nordström  
MK 2 Determination of dissolved oxygen in water by the Winkler method 
Tekniska Högskolan i Jönköping 2008 

 
[3] M. RadojeviY och V.N. Bashkin 

Practical environmental analysis 
The Royal Society of Chemistry, Cambridge 1999 
ISBN 0-85404-594-5 

 

 

 

http://www.fos.su.se/~lerik/no_f_gs/ht05_II/lab_123.doc
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Bilaga 6 Metodbeskrivning för bestämning av CODMn 

Utdrag ur Svensk Standard SS 02 81 18, s.2-4 
 

5 Kemikalier och lösningar 

Kemikalierna skall vara av analyskvalitet. 

5.0 Destillerat vatten  

5.1 Kaliumpermanganatstamlösning, 0,02 mol/l  

5.2 Kaliumpermanganatlösning, 0,002 mol/l 

Bered en 0,002 mol/l lösning genom att späda stamlösningen (5.1) med vatten 
(5.0). Denna lösning bör beredas på nytt varje dag analyser skall utföras. 

5.3 Svavelsyra, 4 mol/l 

5.4 Kaliumjodidlösning, 0,1 mol/l 

5.6 Stärkelseindikatorlösning 

5.7 Natriumtiosulfatlösning, ca 0,01 mol/l 

 

8. Bestämning 

Späd prov med CODMn-värden över 10 mg/l med vatten (5.0). Välj spädningen 
så att den spädda lösningen får ett CODMn-värde mellan 2,5 och 10 mg/l. Skaka 
provflaskan och överför 10,0 ml av provet eller spädningen till ett provrör. 
Tillsätt t ex med automatpipett, 0,5 ml svavelsyra (5.3) och 2,0 ml 
kaliumpermanganatlösning (5.2). Skydda röret mot fallande damm och låt det 
stå i kokande vattenbad under exakt 20 min. Kyl sedan omedelbart till 
rumstemperatur med kallt vatten. Tillsätt 1 ml kaliumjodidlösning (5.4) och 
titrera med natriumtiosulfatlösning (5.7) med 0,25 ml (5 droppar) 
stärkelselösning (5.6) som indikator tills den blå färgen försvinner. Behandla 
ett blindprov med 10 ml destillerat vatten (5.0) på samma sätt som provet. 
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Bilaga 7 Metodbeskrivning för analys av svavelinnehåll 

Natriumhydroxidfusion 

 

Material  

• Rena porslinsdeglar (75 ml) 

• Ugn (Nabertherm) 

• NaOH 25 % w/v 

• HCl 1:1  

• Plastbägare 

 

Experiment 

Mät upp 15 ml NaOH-lösning och avdunsta försiktigt med hjälp av en 
värmeplatta i en ren degel tills det blir torrt.  

Ugnstorka och finmal sedimentprovet. Väg sedan upp 0,10 g prov och tillsätt 
till degeln. Täck degeln med lock och värm i ugnen vid 600°C i 10 min*. Låt 
svalna och tillsätt 50 ml vatten. Blandningen lämnas över natten för att lösas i 
vattnet†. 

Blandningen överförs till en plastbägare morgonen efter och 30 ml HCl 
tillsätts. Överför efter avsvalning blandningen till en 100 ml mätkolv och späd 
till markeringen med vatten.  

Ett blankprov iordningställs.  
 

                                                 
*
Degeln skulle tas ut från ugnen och blandningen röras runt degelväggarna för att fördelas jämnt, men 

detta gick inte att göra eftersom inget verktyg som kunde lyfta på degellocken vid den temperaturen 
fanns i laboratoriet. Efter några minuter när provet fått svalna något var det stelt.  
 
† Blandningen löste sig inte över natten, så den omrördes med sked morgonen efter för att lösas. 
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Vattenanalys 
 

Material 

• Magnetomrörare plus stav 

• Spektrofotometer plus absorptionsceller (5 cm)  

• Tidtagarur 

• Kristalliserad bariumklorid (BaCl2*2H2O).  
Torka i en ugn och finmal. 

• Natriumklorid-saltsyrareagent 
Lös 60 g NaCl i vatten. Addera 5 ml koncentrerad HCl och späd ut till 
250 ml.  

• Glyceroletanollösning 
Blanda 100 ml glycerol med 200 ml etanol i en flaska.  

• Standardsulfatlösning, 100 mg/l 
Lös 147,9 mg vattenfri Na2SO4 med vatten och späd till 1 liter (1 ml = 
0,1 mg SO4

2-).  

 

Experiment 

Mät upp 50 ml av provet till en 100 ml E-kolv och placera på en 
magnetomrörare. Tillsätt 10 ml NaCl-HCl-lösning och 10 ml av 
glycerolalkohollösningen under omröring. Tillsätt 0,15 g bariumklorid. Rör om 
i 2 minuter. Häll sedan omedelbart lite lösning i en absorptionscell och mät 
absorbansen vid 420 nm efter exakt 3 min.  

En serie kalibreringsstandarder förbereds genom 5-50 ml av 
standardsulfatlösningen tillsätts till en 100 ml mätkolv och späds med vatten. 
Blankprover bereds genom att tillsätta alla reagenter förutom bariumklorid till 
100 ml av provet. Analysera i spektrofotometern.   

Gör en kalibreringskurva för absorbansen mot mg SO4
2-/l [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7 - Metodbeskrivning för analys av svavelinnehåll  

49 

 

UV/VIS-spektrofotometri  

 Apparaturbeskrivning 

Nedan följer en beskrivning av en spektrofotometer.  

 

1. Ljuskällan. Spektrofotometern använder två lampor, vilken som används 
beror på vilket område som mätningen ska ske i. I det synliga området 
används en Volframlampa och i UV-området används en deuteriumlampa.  

2. Monokromatorn. Här delas det blandade vita ljuset upp i enskilda färger. 
Monokromatorn isolerar ett snävt band av våglängder omkring den valda 
våglängden. För att dela upp ljuset används interferensfilter eller optiskt 
gitter. Spaltöppningen isolerar sedan våglängdsintervallet.  

3. Kyvetten. Kyvetten innehåller den lösning som ska mätas. Eftersom 
kyvettens längd är en del av Lambert-Beers ekvation framställs kyvetter 
med ett exakt invändigt mått; standardmåttet är 1 cm, men kyvetter kan fås 
med en kyvettlängd på upp till 10 cm för användning vid mycket låga 
koncentrationer. För mätning i det synliga våglängdsområdet kan används 
kyvetter av vanligt glas användas, men för UV-området krävs kyvetter av 
kvartsglas.  

4. Detektorn. För att mäta det ljus som passerar kyvetten har detektorn en 
mätenhet med en fotocell, och en registrerande enhet. Det finns olika typer 
av fotoceller, det mest använda är fotodioder och fotomultiplikatorer. 
Fotodioder är halvledare, och den vanligaste typen är kiselfotodioden. Den 
är billig och robust, och visar god linjäritet utom vid mycket stora 
slusstyrkor. Fotomultiplikatorer används ofta vid mätning av mycket små 
ljusstyrkor. De består av en anod och sammankopplade katoder i ett 
evakuerat glasrör. Spektrofotometern Perkin Elmer Lambda 16DM i 
laboratoriet på Tekniska Högskolan använder fotomultiplikator.  

 

Mätprocedur 

Mätproceduren ser olika ut för olika instrument, på grund av olika grader av 
automatisering. Följande punkter ingår dock alltid: 

• Fastställande av apparatens nollpunkt 

• Registrering av blankprovets absorbans 

• Mätning av provlösningens absorbans [2] 
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Bilaga 9 - Beräkningar av standardisering av Na2S2O3-
lösning, CODMn, svavelinnehåll och syreförbrukning för 
hela sjön i g syre/dygn 

 
Standardisering av natriumtiosulfatlösning 

Reaktionen som producerar jod: 

IO3
− + 5I- + 6H+ ! 3I2 + 3H2O  

Frigjord jod titreras med tiosulfatlösning: 

I2 + 2 S2O3 
2- ! 2I- + S4O6

2- 

 

Vid standardiseringen åtgick 53,8 ml Na2S2O3 (aq). Vid analysen användes 
kaliumjodatlösning (KIO3 (aq)) med koncentrationen 4,167*10-3 M.  

Mol IO3
- = 4,167*10-3 * 0,02 = 8,334*10-5 mol 

Mol I2 = 3 * 8,334*10-5 = 2,5002*10-4 mol  
Mol S2O3

2- = 2 * 2,5002*10-4 = 5,004*10-4 mol 

[Na2S2O3] = 5,004*10-4 / 53,8*10-3 = 0,0092944238 M 

 

CODMn 

Lokal 1: 

Massan för blandningen: 0,0996 g  

Spädfaktor: 50/15 

Koncentrationen för den ursprungliga blandningen: 0,498 g/l 

Massan av sediment i spädningen: 0,010 * (50/15) * 0,498 = 0,0166 g 

Volymen natriumtiosulfatlösning, 0,0092944238 M, som åtgick var 1,51 ml 
respektive 1,47 ml.  
 
Mol O2 = (1,51*10-3)*0,0092944238 = 1,403457994*10-5 mol O2 → 
7,01728997*10-6 mol O 

Mol O2 = (1,47*10-3)*0,0092944238 = 1,366280299*10-5 mol O2 → 
6,831401493*10-6 mol O 

Mängden syre i som finns i provet beräknas med formeln m = n* M: 

m = 7,01728997*10-6 * 15,999 = 1,122696222*10-4 g O  

m = 6,831401493*10-6 * 15,999 = 1,09295587*10-4 g O 

Medelvärde: (1,122696222*10-4 + 1,09295587*10-4)/2 = 1,107826046*10-4 g 
O 



Bilaga 9 – Beräkningar av standardisering av Na2S2O3-lösning, CODMn, 
svavelinnehåll och syreförbrukning för hela sjön i g syre/dygn 

53 

0,0166 g sediment i lokal 1 kan förbruka 1,108*10-4 g syre, dvs. 1 g sediment 
kan förbruka 6,7 mg syre. 

 

Lokal 2: 

Massan för blandningen: 0,1040 g  

Spädfaktor: 50/30  

Koncentrationen för den ursprungliga blandningen: 0,520 g/l 

Massan av sediment i spädningen: 0,010 * (50/30) * 0,520 = 0,008666667 g 

Volymen natriumtiosulfatlösning, 0,0092944238 M, som åtgick var 1,19 ml 
respektive 1,23 ml.  

Mol O2 = (1,19*10-3)*0,0092944238 = 1,106036432*10-5 mol O2 → 
5,530182161*10-6 mol O 

Mol O2 = (1,47*10-3)*0,0092944238 = 1,143214127*10-5 mol O2 → 
5,716070637*10-6 mol O 

Mängden syre i som finns i provet beräknas med formeln m = n* M: 

m = 5,530182161*10-6 * 15,999 = 8,847738439*10-5 g O  

m = 5,716070637*10-6 * 15,999 = 9,145141412*10-5 g O 

Medelvärde: (8,847738439*10-5 + 9,145141412*10-5)/2 = 8,996439926*10-5 g 
O 

0,008666667 g sediment i lokal 2 kan förbruka 8,996*10-5 g syre, dvs. 1 g 
sediment kan förbruka 10 mg syre. 

 

Lokal 3: 

Massan för blandningen: 0,1030 g  
 
Spädfaktor: 50/20  

Koncentrationen för den ursprungliga blandningen: 0,515 g/l 

Massan av sediment i spädningen: 0,010 * (50/20) * 0,515 = 0,012875 g 

Volymen natriumtiosulfatlösning, 0,0092944238 M, som åtgick var 1,41 ml 
respektive 1,43 ml. 

Mol O2 = (1,41*10-3)*0,0092944238 = 1,310513756*10-5 mol O2 → 
6,552568779*10-6 mol O 

Mol O2 = (1,43*10-3)*0,0092944238 = 1,329102603*10-5 mol O2 → 
6,645513017*10-6 mol O 

Mängden syre i som finns i provet beräknas med formeln m = n* M: 

m = 6,552568779*10-6 * 15,999 = 1,048345479*10-4 g O  
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m = 6,645513017*10-6 * 15,999 = 1,063215628*10-4 g O 

Medelvärde: (1,048345479*10-4 + 1,063215628*10-4)/2 = 1,055780553*10-4 g 
O 

0,012875 g sediment i lokal 3 kan förbruka 1,0558*10-4 g syre, dvs. 1 g 
sediment kan förbruka 8,2 mg syre. 
 

Lokal 4: 

Massan för blandningen: 0,0993 g  
 
Spädfaktor: 50/30  

Koncentrationen för den ursprungliga blandningen: 0,4965 g/l 

Massan av sediment i spädningen: 0,010 * (50/25) * 0,4965 = 0,00993 g 

Volymen natriumtiosulfatlösning, 0,0092944238 M, som åtgick var 1,41 ml 
respektive 1,41 ml.  

Mol O2 = (1,41*10-3)*0,0092944238 = 1,310513756*10-5 mol O2 → 
6,552568779*10-6 mol O 

Mol O2 = (1,41*10-3)*0,0092944238 = 1,310513756*10-5 mol O2 → 
6,552568779*10-6 mol O 

Mängden syre i som finns i provet beräknas med formeln m = n* M: 

m = 6,552568779*10-6 * 15,999 = 1,048345479*10-4 g O  

m = 6,552568779*10-6 * 15,999 = 1,048345479*10-4 g O  

Medelvärde: (1,048345479*10-4 + 1,048345479*10-4)/2 = 1,048345479*10-4 g 
O 

0,00993 g sediment i lokal 4 kan förbruka 1,0483*10-4 g syre, dvs. 1 g 
sediment kan förbruka 11 mg syre. 

 

Svavelinnehåll 

Lokal 1:1 

mg S /kg = 6,906612244 * 100 / 0,1000 = 6906,612244 mg/kg → 6,907 g/kg 

Lokal 1:2 

mg S /kg = 5,769969110 * 100 / 0,1002 = 5758,452205 mg/kg → 5,758 g/kg 

Lokal 1:3 

mg S /kg = 2,922407196 * 100 / 0,1002 = 2916,574048 mg/kg → 2,917 g/kg 

Lokal 1:3 skiljde sig från de övriga replikaten och tas därför inte med i 
beräkning av medelvärde. 
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Medelvärde: (6,907 + 5,758) / 2 = 6,33 g/kg 

 

Lokal 2:1 

mg S /kg = 10,13260112*100/0,1001 = 10122,47864 mg/kg → 10,12 g/kg 

Lokal 2:2 

mg S /kg = 11,15796919*100/0,1001 = 11146,82237 mg/kg → 11,15 g/kg 

Lokal 2:3 

mg S /kg = 10,36736212*100/0,1002 = 10346,66878 mg/kg → 10,35 g/kg 

 

Medelvärde: (10,12+11.15+10,35) / 3 = 10,5 g/kg 

 

Lokal 3:1 

mg S /kg = 15,31059195*100/0,1000 = 15310,59195 mg/kg → 15,31 g/kg 

Lokal 3:2 

mg S /kg = 14,90367450*100/0,1000 = 14903,6745 mg/kg → 14,90 g/kg 

Lokal 3:3 

mg S /kg = 15,33209922*100/0,1000 = 15332,09922 mg/kg → 15,33 g/kg 

 

Medelvärde: (15,31 + 14,90 + 15,33) / 3 = 15,2 g/kg 

 

Lokal 4:1 

mg S /kg = 9,034771968*100/0,1000 = 9034,771968 mg/kg → 9,035 g/kg 

Lokal 4:2 

mg S /kg = 8,812816991*100/0,1002 = 8795,226538 mg/kg → 8,795 g/kg 

Lokal 4:3 

mg S /kg = 10,68652994*100/0,1001 = 10675,85408 mg/kg → 10,67 g/kg 

 

Medelvärde: (9,035 + 8,795 + 10,67) / 3 = 9,50 g/kg 

 

  



Bilaga 9 – Beräkningar av standardisering av Na2S2O3-lösning, CODMn, 
svavelinnehåll och syreförbrukning för hela sjön i g syre/dygn 

56 

Syreförbrukning för hela sjön i g syre/dygn 

Medelvärde/cm2 och h = (5,030*10-4+ 5,567*10-4+ 5,151*10-4+5,762*10-4)/4 
mg/cm2= 5,38*10-4 mg/cm2 

per m2 och h= 5,38*10-4 *10 000 = 5,38 mg/m2 

per km2 och h= 5,38 *1 000 000 = 5,38*106 mg/km2 

För hela sjön per h= 5,38*106 mg/km2 *1,08km2 = 5,8104*106 mg 

Per dygn= 5,8104*106 mg*24= 139 449 600 mg/dygn =139 449,6 g/dygn ≈ 
139 500g/dygn = 139,5 kg/dygn    
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