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Metodedatablade for BOD, COD og NVOC

Der er udarbejdet metodedatablade for BOD og COD, men ikke for NVOC.
Metodedatabladene er vedlagt. Baggrunden er angivet nedenfor.

BOD
Der er udarbejdet tre forskellige metodedatablade. Et dækker ferske og marine
recipienter, et dækker dambrug og et dækker afløbsvand fra renseanlæg. Der er ikke
udarbejdet datablad for tilløb til renseanlæg og spildevand i øvrigt, som ikke er
biologisk renset. Årsagen til dette er, at det vurderes at den eksisterende standard,
DS/EN 1899-1, giver tilstrækkelig anvisning til at sikre sammenlignelige data.
Standarden giver mulighed for både 5 og 7 døgns BOD, men da parameteren er
defineret som 5 døgns biokemisk iltforbrug anses det for tilstrækkeligt. Samlet set
vurderes det at være tilstrækkeligt, at metoden er defineret i Bekendtgørelse nr. 637.
Metodedatablad for ferske og marine recipienter henviser til DS/EN 1899-2, BOD
ved metoden uden fortynding. Metoden åbner i et annex mulighed for konservering af
prøver ved frysning, såfremt geografiske afstande gør start på analyse inden 24 timer
umulig. Det vurderes at være en unødvendig mulighed under danske forhold og
indebærer, at den biologiske aktivitet i prøven reduceres eller fjernes. Der skal derfor
podes, hvilket vil betyde et blindbidrag, som vil være ødelæggende for et pålideligt
resultat. Metodedatabladet fjerner muligheden, da der kendes eksempler på, at den
er blevet anvendt til rationalisering af laboratoriearbejdet.
Metodedatablad for dambrugsvand er udarbejdet, da dambrugsbekendtgørelsen
alene indeholder en kortfattet metodebeskrivelse, men ingen krav til opbevaring mv.
Ved eventuel fremtidig revision af dambrugsbekendtgørelsen kan det overvejes, om
der til dambrug kan anvendes samme metode som metoden til BOD i afløbsvand fra
renseanlæg. Det anbefales desuden, at medtage dambrugsvand i den kommende
revision af Bekendtgørelse nr. 637, da der i øjeblikket ikke findes eksplicitte
kvalitetskrav til analyser af denne prøvetype.
Der er udarbejdet et kortfattet metodedatablad for afløbsvand fra renseanlæg. Det
anbefales imidlertid at indføre et afsnit om prøvetagning i den metode, som netop er
under afprøvning. Sker dette vil et metodekrav i Bekendtgørelse nr. 637 være
tilstrækkeligt.
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COD
COD anvendes i fersk overfladevand, spildevand (tilløb og afløb) samt i perkolat.
I Bekendtgørelse nr. 637 kræves anvendelse af DS 217 i afløbsvand fra renseanlæg
og DMU-metode (fortyndede reagenser) i fersk overfladevand. Kravet til sT max er
mildere i afløbsvand end i fersk overfladevand. Koncentrationsniveauet i de to
prøvetyper er imidlertid oftest i samme størrelsesorden og resultatet er, at en
analysekvalitet som i afløbsvand anses for tilstrækkelig vurderes som utilstrækkelig i
fersk overfladevand af samme koncentration. Det anbefales derfor at ændre kravet i
afløbsvand til anvendelse af DMU-metoden. DMU-metoden anvender en grænse for
maksimalt chloridindhold på 100 mg/L, men giver mulighed for at øge tilsætningen af
kviksølv ved højere chloridkoncentration. Referencelaboratoriet har tidligere (19.
Interkalibrering, 1981) påvist at øget kviksølvtilsætning giver lavere COD-værdi, også
selv om prøven ikke indeholder chlorid af betydning. DS 217:1991 giver ikke
mulighed for at variere kviksølvtilsætningen. Det anbefales derfor, at behandle DMUmetoden på samme måde som DS 217 når chloridindholdet er højere en tilladt, dvs.
at fjerne chlorid i henhold til DIN 38 409 H41-2, og at fjerne muligheden for øget
kviksølvtilsætning.
For urenset spildevand og perkolat anses metodekrav i Bekendtgørelse nr. 637 for
tilstrækkeligt. Dog bør metodekravet formuleres som " DS 217:1991. Når
chloridindholdet overstiger 500 mg/L fjernes chlorid til en koncentration herunder i
henhold til DIN 38 409 H41-2:1980, hvorefter COD bestemmes under anvendelse af
DS 217:1991.”

NVOC
For NVOC er det væsentligste problem definition af metoden, dvs. at termisk
oxidation (Standard Methods 5310 B) skal anvendes i spildevand og perkolat,
mens kemisk oxidation, enten ved stuetemperatur (Standard Methods 5310 C) eller
ved 100ºC (Standard Methods 5310 D) er tilstrækkeligt i grundvand og drikkevand.
NVOC anvendes i praksis ikke ved overvågning af ferskvand. Til marint vand har
DMU i Teknisk Anvisning for Marin Overvågning, Kapitel 6, udarbejdet en
metodeforskrift. Marint vand er metodemæssigt specielt på grund af forholdsvis lavt
indhold af TOC og højt chloridindhold og det er derfor velbegrundet at have en
forskrift alene for denne vandtype. Det anbefales at samordne den tekniske
anvisning og Bekendtgørelse nr. 637 med hensyn til metodekrav for marint vand.
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Metodedatablade - BOD i tilløbsvand og NVOC i drikkevand.
Opfølgning fra Styringsgruppemøde nr. 24
Udvidet opfølgning fra Styringsgruppemøde nr. 26

På møde nr. 24 i Referencelaboratoriets Styringsgruppe blev vedtaget opfølgning fra
Referencelaboratoriets side vedrørende metodedatablade for BOD i tilløbsvand til
renseanlæg og NVOC i drikkevand.
Referencelaboratoriets oplæg til mødet havde været, at der ikke var behov for
metodedatablade for de to parametre. På møde nr. 26 blev besluttet, at tilslutte sig
Referencelaboratoriets vurdering for BOD, men at den utilfredsstillende
analysekvalitet for NVOC krævede yderligere opfølgning.

BOD i tilløbsvand til renseanlæg - punktet afsluttet på møde nr. 26
Referencelaboratoriet anbefalede til møde nr. 24, at der ikke udarbejdes
metodedatablad for BOD i tilløbsvand, fordi det vurderedes, at den eksisterende
metode var tilstrækkeligt entydig til at sikre sammenlignelige resultater. Særlig var
det vurderet, at metodens mulighed for frysning af prøver ikke vil have betydning for
resultatet. Styringsgruppen var vidende om en undersøgelse af betydning af frysning
foretaget for det daværende Københavns Kommune, Afløbskontoret.
Denne undersøgelse er efterfølgende fremskaffet. Undersøgelsen er foretaget af
Vandkvalitetsinstituttet: "Betydning af nedfrysning af prøver fra RL's tilløb for
analysen af biologisk iltforbrug", Maj 1990. Fra notatets afsnit med Samlet vurdering
citeres: "Nedfrysning af prøver før analyse kan som helhed ikke ses at have effekt på
BOD-analysen, hverken i det nordlige eller det sydlige tilløb til Renseanlæg
Lynetten." Undersøgelsen fortsætter med at behandle to tilsyneladende forskelle: om
mandagen højere BOD i frosne prøver fra nordligt tilløb og om søndagen lavere BOD
i frosne prøver fra sydlige tilløb. Notatet konkluderer, at disse forskelle er
tilfældigheder, formentlig affødt af inhomogenitet i prøvematerialet.
På denne baggrund fastholdes det oprindelige forslag, at undlade metodedatablad
for BOD i tilløbsvand.
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NVOC i drikkevand
Indstilling til møde nr. 26
Referencelaboratoriet anbefalede til møde nr. 24, at der ikke udarbejdes
metodedatablad for NVOC, idet kemisk oxidation er tilstrækkeligt til fuldstændig
oxidation i drikkevand. Metodeforskelle var derfor ikke forventelige. Styringsgruppen
vedtog, at metodevurdering for den afsluttede præstationsprøvning DRINK-4, som
blandt andet omfattede NVOC i drikkevand, skulle vurderes inden endelig beslutning.
En artikel til NYT fra REFLAB med metodevurdering for DRINK-4 var forelagt
Styringsgruppen til møde nr. 25 og blev efterfølgende godkendt. Metodevurderingen
viser, at 16 laboratorier har deltaget med NVOC og at næsten alle anvender termisk
oxidation. Reproducerbarhedsvariationen, CVR, var 12,9%. Præstationsprøvningen
kan således ikke belyse metodeforskelle, men antyder, at sammenligneligheden
mellem laboratorier ikke er tilstrækkelig. En tilstrækkelig sammenlignelighed ville
betyde CVR på 10% eller mindre. Det skal dog tilføjes, at den store variation kan
tilskrives 3 laboratorier, som alle anvender termisk oxidation. Udelukkes disse er den
samlede analysekvalitet acceptabel med CVR på 7,8%. Da det store flertal af
laboratorier (13 laboratorier ud af 16) får sammenlignelige resultater, anbefaler
Referencelaboratoriet at fastholde den oprindelige vurdering og undlade
metodedatablad for NVOC i drikkevand.
Opfølgning efter møde nr. 26
På møde nr. 26 blev det erindret, at termisk oxidation gav dårligere præcision end
kemisk oxidation ved UV-bestråling. Referencelaboratoriet blev pålagt at undersøge
dette forhold nærmere.
Data for metodevurdering for de seneste præstationsprøvninger, hvori NVOC er
indgået, er vist i tabel 1. I tabellen er medtaget prøver af fersk overfladevand da
disse i præstationsprøvningerne er filtreret og derved forventes at give en
analysekvalitet svarende til drikkevand.
Ved præstationsprøvninger før 2002 anvendte nogle laboratorier kemisk oxidation
under opvarmning til 100°C. Denne metode anvendes ikke længere på danske
laboratorier og den er derfor ikke taget i betragtning i det følgende.
Det fremgår af tabel 1, at gennemsnittet opnået ved termisk oxidation og kemisk
oxidation under UV-bestråling ikke afviger fra hinanden. Resultaterne for præcision
er ikke entydige.
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Præstationsprøvning
1998-1
Syntetisk prøve

2000-4
2003-3
1998-1

Drikkevand og
grundvand

2002-1
2004-1
1998-1

Fersk
overfladevand

1999-7

2000-9
2005-1

Metode

n

Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation
Kemisk oxidation, UV
Kemisk oxidation, 100°C
Termisk oxidation

17
10
5
6
1
2
7
1
17
10
5
13
2
10
3
17
10
5
6
3
3
6
1
4
9

µ
µg/L N
2,62

12,9
6,32
1,97
6,4
2,39
8,96

7,06

14,9
8,69

m
CVR
%
µg/L N
2,59
10,7
2,59
9,7
2,68
13,2
13,4
11,3
13,9
2,3
12,7
2,9
6,39
5,8
5,76
0,2
2,10
49
1,98
9,5
3,87 160
6,39
15,3
6,76
7,5
2,42
10,2
2,45
10,8
8,67
7,9
8,63
15,7
10,25
13,2
6,96
10,8
7,14
5,9
7,97
29
14,2
5,2
14,9
4,1
15,4
6,5
8,85
6,4

Tabel 1. Resultater for bestemmelse af NVOC i præstationsprøvninger. n: antal laboratorier, m:
gennemsnit, µ: nominel værdi og CVR: variationskoefficient

I syntetisk prøve ses ingen forskel i præcision i 1998 og i 2000 og 2003 deltog kun ét
laboratorium med kemisk oxidation under UV-bestråling. Præcision for termisk
oxidation er mellem 6 og 11%, præcision for kemisk oxidation under UV-bestråling
10%. Hvor datamaterialer tillader sammenligning, giver de to metoder
sammenlignelig præcision.
I naturlig prøve af drikkevand eller grundvand ses i 1998 meget stor spredning ved
måling med termisk oxidation. I 2002 og 2004 anvender kun 2 hhv. 3 laboratorier
kemisk oxidation under UV-bestråling. Når den usædvanligt høje spredning i 1998
ikke tages i betragtning er spredningen ved termisk oxidation mellem 10 og 15%, og
ved kemisk oxidation under UV-bestråling mellem 8 og 11%. I den enkelte
præstationsprøvning ses enten bedst præcision ved kemisk oxidation under UVbestråling eller ingen forskel.
I fersk overfladevand giver termisk oxidation en spredning mellem 5 og 11%, mens
kemisk oxidation under UV-bestråling er mellem 6 og 16%. I den seneste
præstationsprøvning anvender alle deltagere termisk oxidation. I den enkelte
præstationsprøvning varierer det om termisk eller kemisk oxidation giver den bedste
præcision.

L:\40-PP_Reflab_CRM\RefLab\Metodedatablade\Notater om udarb af metodedatablade\Notat
BOD tilløb NVOC drikkev 3.doc

4
Det bemærkes, at sammenligneligheden mellem laboratorier generelt synes
forbedret i de senere præstationsprøvninger, og at CVR i disse tilfælde er acceptabel,
dvs. bedre end 10% eller 0,3 mg/L C.
Antallet af laboratorier, der anvender kemisk oxidation under UV-bestråling er siden
år 2000 meget lille.
Konklusion
Middelværdier for måling af NVOC i drikkevand og fersk overfladevand udført ved
termisk oxidation og ved kemisk oxidation under UV-bestråling er identiske. De
foreliggende informationer om de to metoders præcision er begrænsede, men tyder
på tilfredsstillende præcision uanset metodevalg. Flertallet af laboratorier anvender i
de seneste præstationsprøvninger termisk oxidation.
Datamaterialet er således ikke så klart, som det kunne ønskes, men der synes ikke
at være belæg for at kræve anvendelse af en bestemt metode til bestemmelse af
NVOC i drikkevand.
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