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FORCE Technology og Eurofins Danmark fortsætter som Referencelaboratorium
Funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften har i foråret været
i udbud fra Miljøstyrelsen. Funktionen har siden 1997 været varetaget af dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ - nu
FORCE Technology og siden 2001 af FORCE Technology med Miljø-Kemi - nu Eurofins Danmark som
underleverandør på kemiske analyser af emissionsprøver.

FORCE Technology og Eurofins har valgt at fortsætte det gode samarbejde og har søgt om fortsat at
varetage funktionen. FORCE Technology er projektleder, og Eurofins Danmark er underleverandør med
viden om kemiske analyser af udtagne luftemissionsprøver som område.

Kontrakten for de næste 3,5 år med mulighed for udvidelse i maksimalt 1 år bliver underskrevet i starten af
maj.

Kontaktperson for FORCE Technology: Lars K. Gram

Kontaktperson for Miljøstyrelsen: Vibeke Vestergård Nielsen
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Udvalgte arbejdsopgaver for Referencelaboratoriet 1. halvår 2006
OStyregruppen for Referencelaboratoriet har besluttet, at Referencelaboratoriet bl.a. skal gennemføre
følgende projekter i 1. halvår 2006:

Fortolkning af praktiske problemer med EN 14 181 (kvalitetssikring af AMS)
Den praktiske implementering af den nye bekendtgørelse for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark,
herunder MEL16 og EN 14 181 har åbnet for en lang række praktiske problemer, som ikke har en
entydig korrekt løsning, og som fortolkes vidt forskelligt efter vidensniveau og indfaldsvinkel. Da alle
anlæggene er ved at gennemføre de forskellige kvalitetstrin (QAL-niveuer), er det nu, der bliver sat
fokus på problemerne. Amter, anlæg, udstyrsleverandører, rådgivere og målefirmaer er i vildrede,
hvilket de mange spørgsmål til svartjenesten vidner om. DS-workshoppen i maj 2006 (oprindelig
planlagt i november 2005) om lige præcis denne problemstilling er også et tegn på, at der ikke blot er
tale om simple problemer med en simpel pragmatisk løsning.
Der er behov for letforståelige tolkninger og ens retningslinier for alle på dette område i Danmark, men
også i EU.
Projektet søger at finde gode og pragmatiske løsninger på de praktiske problemer, således at
standarden bliver fortolket ens af alle i Danmark, samtidig med at der sker en koordinering i forhold til
aktiviteterne i andre EU-lande.

AMS i industrivirksomheder - regler og fortolkninger
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Projektet ser på de virksomheder, der har AMS af den ene eller anden grund, men som ikke er omfattet
af direktiverne for affaldsforbrænding eller store fyringsanlæg. For mange af dis-se virksomheder vil et
vilkår om, at de skal følge EN 14181, være en stor mundfuld. Projektet ser på mulighederne for en
”Light”-version, eller en ”AMS-alarm” og kontrol og kalibrering af AMS på industrianlæg.

 

Præstationsprøvning for CO, NOX, HCl, HF og SO2
Præstationsprøvningen er omtalt senere i denne nyhedsmail.

Kontaktperson: Lars K. Gram
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Workshop hos Dansk Standard: ”Kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening”
Workshoppen, som blev udskudt, afholdes nu den 15. maj 2006. Formålet med workshoppen er at
indsamle kommentarer til brug for den danske holdning til standarden EN 14 181 i forbindelse med CEN’s
Workshop i Paris i slutningen af maj 2006. .
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Præstationsprøvningen for NOX, CO, HCl, HF, SO2, O2, H2O og volumenstrøm er nu gennemført
En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de
danske laboratorier. Her følger en oversigt over de præstationsprøvninger, der er gennemført i
Referencelaboratoriet siden starten i 1997:

 
Test parametre Type / sted Årstal

Spormetaller (Sb, As, Cd, Co, Cu,
Pb, Mn, Ni, TI og V)

Oplukning af filtre og analyse 1998

UHC (TOC) og specifikke VOC´er

Valgfri parameter: formaldehyd

Gasprøvestand med kendte
koncentrationer.

2004

Støv, O2 og H2O

Valgfrie parameter: CO2

Skorstenen på
Amagerforbrænding
(affaldsforbrænding)

2005

NOx, CO, HCI, HF og SO2

Valgfrie parametre: O2, H2O og volumenstrøm

Skorstenen på Esbjergværket (kulfyret
kraftværk)

Suppleret med absorptionsvæsker med kendt
indhold af HCl, HF og SO2 til analyse

2006

Nox og CO

Valgfrie parametre: O2, H2O og UHC

Brønderslev Kraftvarmeværk
(gasmotor)

2006

Præstationsprøvningen blev gennemført d. 29 marts på Esbjergværket og d. 19 april på Brønderslev Kraft-
varmeværk. Resultater fra prøvningen skal indrapporteres til DANAK, der i anonymiseret form returnerer
dem til Referencelaboratoriet, som gennemfører den statistiske analyse af resultaterne og rapportering.

Selve testen gik godt med følgende deltagende laboratorier:

Deltagere Esbjergværket Deltagere Brøndrslev
Kraftvarmeværk

FORCE Technology Dansk Gasteknik Center A/S

Eurofins Danmark A/S Pon Power A/S
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Teknologisk Institut Rolls-Royce Marine A/S

Elsam Kraft A/S, Enstedværket Wärtsilä

Energi E2  

AnalyTech Miljølaboratorium ApS  

Rapporten forventes at udkomme inden halvårsskiftet og bliver offentliggjort på hjemmesiden og sendt
direkte til deltagerne, DANAK og Miljøstyrelsen.

Gennemførelse af præstationsprøvninger har stor betydning for de deltagende laboratorier, som udover at
kunne dokumentere over for DANAK, at de kan præstere tilfredsstillende, også får mulighed for at møde
kollegerne/konkurrenterne i hyggeligt samvær. Samtidig får det enkelte laboratorium en stor viden om,
hvordan de præsterer, og hvilke rutiner de evt. kan forbedre i deres dagligdag. En præstationsprøvning
sætter også fokus på usikkerhedsbudgetter, som altid har været et svært emne ved emissionsmålinger,
hvor der både er strømmende gas og varierende koncentrationer (dvs. intet veldefineret prøveemne) og
aldrig en kendt sand værdi.

Kontaktperson: Arne Oxbøl.
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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.

De data, som er indrapporteret, præsenteres i en rapport, som sendes til alle affaldsforbrændingsanlæg og
Amter med oplysning til det enkelte anlæg (eller Amt), i hvilket omfang de selv har indrapporteret data.
Samtidig opfordrer vi til fortsat at indrapportere data.

Rapporten er udkommet og kan ses hér.

Kontaktperson: Ole Schleicher.
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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 er
lysfølsom og har begrænset holdbarhed. Der er endvidere risiko for interferens fra SO2. Det ser nu ud til at
USEPA method 11 stadig kan anvendes som reference med den modifikation, at absorptionsvæsken bliver
et mindre giftigt Zn-acetat reagens.

Metodebladet er i høring, med høringsfrist d. 4. maj 2006. Når høringssvarene er behandlet, udgives den
endelige version på www.ref-lab.dk. Høringsversion af metodebladet og høringsbrev kan ses hér.

Kontaktperson: Kurt Egmose.
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Kontrolvilkår for HEPA-filtre
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001 ”Luftvejledningen”, afsnit 5.4.5, er det beskrevet, hvordan HEPA-
filtre til emission bør kontrolleres. I dette afsnit nævnes bl.a., at metoderne DS/EN 1822/ 4 og 5 er
velegnede til lækagetest på monterede filtre. Dette er en fejl, da disse standarder foreskriver lækagetest af
nyfremstillede, ikke monterede HEPA-filtre. Der nævnes også en udskilningsgrad for partikler med en
størrelse på 0,3 µm. Udviklingen i branchen går nu mod, at der i højere grad anvendes aerosolfotometre og
en polydispers test-aerosol (i flere størrelser). Ligeledes anvendes der nu alternative testaerosoler til
erstatning for DOP (dioctyl phthalat), der er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Samtidig har de fleste virksomheder med emissionsvilkår til absolutfiltre (farmaceutisk industri) også
tilsvarende krav til produktionens renhed og har derfor allerede et omfattende testsystem bygget op
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omkring de interne filtre. Det er hensigtsmæssigt for disse virksomheder, at det er den samme test, der
kan benyttes til såvel interne som eksterne filtre.

Ordlyden i Luftvejledningen giver derfor anledning til forvirring over hvilke metoder, der skal og bør
anvendes. Der har været en række spørgsmål til Referencelaboratoriets svartjeneste om dette emne, og
Miljøstyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et supplement til Luftvejledningen, som retter de
faktuelle fejl og redegør i detaljer for, hvordan og med hvilke metoder testen af monterede absolutfiltre kan
gennemføres. Endvidere er det et ønske, at effektivitetskravet specificeres, så det er entydigt.

Referencelaboratoriet har udarbejdet en rapport, der undersøger og diskuterer disse ting og også kommer
med et konkret forslag til nye kontrolvilkår for HEPA filtre i et supplement til Luftvejledningen. Rapporten
kan ses hér. Det understreges, at Miljøstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, i hvilken form, rapportens
konklusioner og forslag til kontrolvilkår skal implementeres. Miljøstyrelsen oplyser at der vil udkomme et
supplement til Luftvejledningen om HEPA-filtre senest i juni måned i år.

Kontaktperson: Lars K. Gram.
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Standardisering
Referencelaboratoriets hjemmeside om standardisering inden for luftemission er blevet opdateret med den
sidste ny udvikling inden for området.

Følgende standarder/dokumenter kan nævnes:

prEN 15259: Air Quality - Measurement of stationary source emissions - Measurement strategy,
measurement planning, reporting and design of measurement sites - sendes til afstemning til sommer. 
Standarden behandler bl.a. følgende emner:

 

Indretning af måleplatform inklusive adgangsforhold

 

Indretning af målested og valg af målested - også valg af målested til AMS

 

Antal og placering af målepunkter

 

Kontrol af homogenitet ved måling af gasformige forureninger

Målestrategi:

 

Indsamling af anlægsdata og driftsdata under målingen

 

Hvornår skal der måles ved kontinuerte processer og ved batch processer

 

Air Quality - Measurement of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC
17025:2000 to periodic stack measurements. Er en teknisk specifikation, der skal hjælpe
emissionslaboratorier til at blive akkrediteret efter EN 17025: 2000. 
Dokumentet fremhæver/beskriver bl.a. følgende:

 

Målestedet/anlægget skal besøges (i god tid) inden målingen, og besøget skal dokumenteres.

Specifikke krav/anbefalinger:

 

Blindprøver skal analyseres og rapporteres, der skal ikke korrigeres for blind, og blindværdien skal
være mindre end 10% af grænseværdien (se også MEL-22)
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Det anbefales, at kalibreringsgassen har samme værdi som emissionsgrænsen

 

Måleområdet bør være 2 gange emissionsgrænseværdien ved præstationskontrol

 

Usikkerhedsbudgetter, kvalitetssikring og afrapportering

 

Krav til prøvetagere

 

Valg af metode.

 

Kontaktperson: Annemette Gertinger.

 

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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