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Denne nyhedsmail indeholder forbrugeroplysninger om arbejdet i Miljøstyrelsen (branchevilkår og supplementer til
Luftvejledningen) samt en kort gennemgang af status på udvalgte projekter i Referencelaboratoriet, herunder den nylig
gennemførte ringtest på støv i lave niveauer. Nyhedsmailen indeholder link til en workshop, som Dansk Standard
afholder om Kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening i efteråret.
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4. supplement til Luftvejledningen: ”Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i
ekspanderet polystyren”.
Tre nye metodeblade samt en revideret metodeliste
Branchebilag med standardvilkår – link til oversigt
Ringtesten for støv i lave niveauer er nu gennemført
Status på udvalgte faglige projekter i 2005:
-Dioxindatabase
- Metodeblad for svovlbrinte
- Kontrolvilkår for HEPA-filtre
- Konsekvensvurdering af PCB-grænseværdi
Workshop i Dansk Standard: ”Kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening”
Afmelding af nyhedsmail. 
 

4. supplement til Luftvejledningen: 
”Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyrent
Det 4. supplement til Luftvejledningen udkom d. 19 april 2005 og blev straks lagt på Referencelaboratoriets
hjemmeside, hvor alle fire supplementer kan ses.

 

Retur til oversigt

 

Tre nye metodeblade samt en revideret metodeliste
I marts 2005 blev en høring iværksat af følgende metodeblade samt den reviderede metodeliste:

MEL-20, Bestemmelse af koncentrationen af gasformige aminer i strømmende gas (NIT-metoden)
MEL-21, Bestemmelse af koncentrationer af mineralske og organiske syrer i afkast uden forbrænding (manuel
opsamling i svag NaOH)
MEL-22, Kvalitet i emissionsmålinger
Metodeliste.

Metodelisten indeholder nu anbefalede metoder til måling af Cr(VI) samt måling af fibre. Høringssvarene er behandlet,
og metodeblade samt revideret metodeliste er udgivet på www.ref-lab.dk og kan findes via oven-stående links.

 

Kontaktperson: Lars K. Gram

 

Retur til oversigt

 

Branchebilag med standardvilkår
Som det er de fleste bekendt, er der et stort arbejde i gang i Miljøstyrelsen med at udforme de såkaldte branchebilag
med standardvilkår. Miljøstyrelsen har en hjemmeside, hvor det er muligt at se en oversigt over arbejdet. Link til siden
om branchebilag.

Endvidere kan det nævnes, at ”udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, incl.
standardvilkår for bilag 2-virksomhederne A 205, K 203 og K 211” er sendt i høring den 7. juli 2005 med frist den 24.
august 2005. Høringsmaterialet kan downloades på www.mst.dk under lovstof og høringer.

 

Retur til oversigt

 

Ringtesten for støv i lave niveauer er nu gennemført
Referencelaboratoriet har netop gennemført en ringtest for måling af støv i lave niveauer, O2 samt H2O.

Ringtesten blev gennemført med deltagelse af fem danske laboratorier, der den 7/6-05 mødtes i skorstenen på
Amagerforbrænding I/S, der venligt havde stillet faciliteter til rådighed. Samme sted har der tidligere været gennemført
internationale ringtest i forbindelse med udarbejdelsen af CEN-standarderne for støv i lave ni-veauer, Hg, SO2, NOX,
CO, O2 og H2O. I den forbindelse blev det dokumenteret, at der i skorstenen er en meget jævn hastighedsprofil og god
opblanding af gasser og partikler, hvilket er en forudsætning for en vellykket ringtest.

Ringtesten for støv adskiller sig fra forrige års ringtest for VOC’er, idet denne blev gennemført på en prøvestand, hvor
den ”sande” koncentration var kendt (naturligvis med en vis usikkerhed). Ved måling i skorstene for partikler er den
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sande koncentration ikke kendt, og det er kun muligt at måle i tilnærmelsesvis samme punkt i skorstenen. I praksis var
målesonderne placeret i en ring et stykke fra midten af kanalen, og der blev ikke traverseret under målingerne. Der
blev gennemført i alt fem målinger af ca. 45 minutters varighed.

Laboratorierne har indrapporteret resultaterne til DANAK, der anonymiserer dem og videresender dem til
Referencelaboratoriet, som efterfølgende udfører databehandling samt rapportering.

Kontaktperson: Arne Oxbøl.

 

Retur til oversigt

 

Dioxindatabase
Miljøstyrelsen har i et brev fra efteråret 2003 opfordret til, at alle dioxinmålinger i Danmark indberettes til
Referencelaboratoriet, ved hjælp af et særligt databaseregneark.

Referencelaboratoriet har ikke modtaget så mange indberetninger som forventet, og vi opfordrer til, at data fra 2004
indberettes så hurtigt som muligt.

Kontaktperson: Ole Schleicher.

 

Retur til oversigt

 

Metodeblad for svovlbrinte, H2S
Miljøstyrelsen har allerede omkring 1997 anbefalet en målemetode for H2S, nemlig USEPA method 11. Den anbefalede
metode er lidt kompliceret, bl.a. fordi der indgår det giftige CdSO4 i absorptionsvæsken, som har begrænset
holdbarhed og er lysfølsom. Der er endvidere risiko for interferens fra SO2.

I projektet vurderes det, om der er mulighed for at skifte til en alternativ anbefalet metode med en mindre giftig
absorbent, samtidig med at interferens fra SO2 undgås.

Metodebladet sendes i høring i efteråret 2005.

Kontaktperson: Kurt Egmose.
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Kontrolvilkår for HEPA-filtre
I Luftvejledningens afsnit 5.4.5 er det beskrevet, hvordan absolutfiltre til emission bør kontrolleres. Der hen-vises bl.a.
til metoderne DS/EN 1822/ 4 og 5, som foreskriver lækagetest af nyfremstillede (og ikke monterede) absolutfiltre.
Disse to standarder kan ikke benyttes til lækagetest af monterede absolutfiltre. Samtidig er der et ønske om at anvende
en alternativ testaerosol, da DOP er kræftfremkaldende.

Projektet resulterer i et udkast til supplement til Luftvejledningen med mere præcise formuleringer og hen-visninger til
korrekte standarder. Specielt vil der blive lagt vægt på, at virksomheder med kontrol af interne absolutfiltre kan
anvende samme testmetode og udstyr til kontrol af de eksterne absolutfiltre.

Kontaktperson: Lars K. Gram.
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Konsekvensvurdering af PCB-grænseværdi
I 3. supplement til Luftvejledningen, ”Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB)”
nævnes det, at der for shredderanlæg kan være problemer med at overholde grænseværdierne for PCB, og at
anlæggene skal kontakte Miljøstyrelsen, hvis det viser sig, at der på trods af velfungerende rens-ning er problemer. Det
viser sig efterfølgende, at der er en række anlæg, der har problemer med at over-holde PCB-grænseværdien, og MST
har derfor iværksat dette projekt, som skal kortlægge problemet og foreslå en løsning. Der er dog ikke tale om en
direkte revurdering af grænseværdien baseret på toksikologi, men en vurdering af hvad man gør i andre lande, og hvad
den reelle emission og belastning af omgivelserne med PCB er. Der tages udgangspunkt i anlæg med velfungerende
rensning.

Kontaktperson: Ole Schleicher.
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Workshop hos Dansk Standard: 
”Kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening”
Dansk Standard arrangerer mandag d. 14. november 2005 en workshop om den europæiske standard om
kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening - EN 14181. Formålet med workshoppen er at indsamle
kommentarer til brug for den danske holdning i forbindelse med CEN’s Workshop i Paris den 3. februar 2006.

Kontaktperson: Peter Blinksbjerg.

 

Retur til oversigt

 

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsmails, eller hvis din e-mail adresse er ændret, kan du sende en e-mail
med de nye oplysninger til: info@ref-lab.dk
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