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Referencelaboratoriet har vedtaget, at der skal udføres en præstationsprøvning i 2017 i lighed med tidligere
år. Dette års præstationsprøvning omfatter ammoniak og saltsyre som væsentligste parametre, men også

,andre parametre vil indgå.

Prøvningen skal udføres 1. november på Avedøreværkets blok 2 eller 1 (begge er nu træpillefyrede). Adressen
er Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Følgende parametre skal indgå i præstationsprøvningen 2017:

Ammoniak
Saltsyre
NOx
co
Oz

Akkreditering nr. 51
Akkreditering nr. 168
Akkreditering nr. 486
Akkreditering nr. 310

1,48L-24

MEL-19
MEL.O3
MEL-06
MEL-o5

FORCE Technology
Eurofins Danmark A/S
DG Tech
Dansk Gasteknisk Center

a

a

a

Præstationsprøvningen skal udføres i skorstenen efter kemisk vådskrubber. Her er der plads til fire samtidigt
målende laboratorier.

Det er et særligt formål i år at forsøge at udføre metoderne for ammoniak og saltsyre i henhold til de forslag
til optimering, der måtte komme fra Referencelaboratoriet inden gennemførelse af præstationsprøvningen.
Miljøstyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres et projekt med gennemgang og evt. optimering af de to
metoder. Formålet er, at flere laboratorier i højere grad kan levere sammenlignelige resultater.

Deltagere
Dette brev er udsendt tilfire danske laboratorier, der er akkrediterede til måling pâ røggas (herunder ammo-
niak):

Kopi af invitationen er sendt til DANAK ved Kirsten Jebjerg Andersen og Avedøreværket ved Henrik Rostgaard.

Gennemførelse af testen
Prøvningen gennemføres 1. november 2Ol7 fra kl. 9:00. Der er mulighed for at rigge udstyr til dagen før
samt at nedtage udstyr dagen efter, hvis der er behov for dette. Inden deltagelse i prøvningen skal alle
deltagere have gennemgået og bestået DONG Energy's sikkerhedskursus. Sikkerhedskurset er netbaseret og
tages hjemme fra egen arbejdsplads. På måledagen vil Avedøreværkets kontaktperson for målekampagnen
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indledningsvis give en koft orientering om de lokale sikkerhedsforhold på Avedøreværket. Dette tager ca. 15
minutter

Der er forventeligt ikke målbare niveauer af ammoniak ved normal drift, hvor røggassen renses med vådkemisk
skrubber. Avedøreværket har derfor indvilliget i at bypasse skrubberen, mens testen står på, således at der
med større sandsynlighed opnås målbare koncentrationer. Det tilstræbes dermed, at alle koncentrationer vil
være over la boratoriernes detektionsg rænser.

Avedøreværket har emissionsgrænseværdier for NOx og CO, hvorfor testen også omfatter disse parametre,
ydedigêre suppleret med Oz,

Præstationsprøvningen forventes gennemført som fem én-timesmålinger alle med bypass af skrubberen. Den
bygges op om Miljøstyrelsens anbefalede metoder for de aktuelle parametre. Er man akkrediteret efter andre
standarder, bør man deltage alligevel, og det vil blive forlangt af DANAK, at laboratorierne deltager i denne
eller en tilsvarende præstationsprøvning.

Vi forventer at gennemføre testen på én dag. Vi fremsender yderligere oplysninger om målestedet med bil-
lede/tegning og om sikkerhedsforhold i god tid inden prøvningsdagen. Præstationsprøvningen i 2014 blev
gennemføft i blok 2.

IndrappoÊering af resultater
Der fremsendes standardiserede, elektroniske skemaer til indrapportering af resultaterne. For at sikre fuld
anonymitet skal indrapporteringen ske til DANAK ved Kirsten Jebjerg Andersen. Dette skal være sket fire
uger efter testen, det vil sige 1. december 2Ot7.

Rapportering
Senest i medio jajuar 2018 udsender Referencelaboratoriet en rapport indeholdende en liste over deltagende
laboratorier, anglymiserede måleresultater samt en statistisk bearbejdning og præsentation af disse. óenne
deadline er under forudsætning af rettidÍg indrappoftering af alle laboratoriers resultater. Rapporten sendes
tíl de deltagende laboratorier, Miljøstyrelsen samt DANAK og vil blive publiceret på Referencelaboratoriets
hjemmeside www. ref-lab.dk.

Deltagergebyr
Miljøstyrelsen giver som ved tidligere præstationsprøvninger et beløb til organisation af præstationsprøvnin-
gen, men hovedparten af udgifterne og udgifter til egen deltagelse skal betales af de deltagende laboratorier.
Den endelige pris for hvert laboratorium fastsættes, når deltagerantallet kendes. Prisen ved deltagelse af fire
laboratorier bliver DKK 22.000 excl. moms for hvert laboratorium.

Vi ser frem til at høre fra jer og beder om at modtage jeres tilmelding senest 3. juli 2017

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften
v/FORCE Technology

Oxbøl Lars K, Gram
Projektleder for ReferencelaboratorietProjektleder
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Bilag 1 - Tilmelding til Referencelaboratoriets Præstationsprøvning

Laboratoriet tilmelder sig hermed Referencelaboratoriets præstationsprøvning for måling af NH¡ og øvrige
parametre den 1. november 20L7 pâ Avedøreværkets blok 2 eller 1, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, og
accepterer de i følgebrevet nævnte betingelser.

Tilmeldingen sendes til Referencelaboratoriet c/o FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby, eller sen-
des per e-mail til aox@force.dk.

Laboratoriets navn

Adresse

Kontaktperson

e-mail adresse

Telefonnummer

Faxnummer

Laboratoriet deltager på følgende parametre N NH:

! Saltsyre

n NOx

!co
¡Oz
tr Opstilling dagen før

tr Nedtagning dagen efter

Laboratoriet ønsker mulighed for

Dato og Signatur
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