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Denne nyhedsmail indeholder bl.a. Oplysninger om den kommende CEM-konference i 2007, ændrede be-
tingelser for definition af EBK-zone på affaldsforbrændingsanlæg, et nyt supplement til Luftvejledningen,
udvalgte svar fra svartjenesten, samt status på igangværende og afsluttede projekter i
Referencelaboratoriet.

Husk at oplyse os om din nye e-mail adresse, hvis du skifter til nyt arbejde i forbindelse med
kommunalreformen.
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CEM 2007 International Conference on Emission Monitoring afholdes i Schweiz i september 2007
CEM-konferencen er en stor international konference specielt designet til at dække alle aspekter af
luftemissionsmåling. Konferencen tager udgangspunkt i de nyeste udviklinger indenfor måleteknik,
regulering og standardisering. Konferencen har tidligere været afholdt i England, Holland, Danmark,
Italien og Frankrig. Der er pt. ”Call for Papers”.

Link til brochuren (åbner i et nyt vindue!)
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Udvalgte arbejdsopgaver for Referencelaboratoriet 2. halvår 2006
Styregruppen for Referencelaboratoriet har besluttet, at Referencelaboratoriet bl.a. skal gennemføre
følgende projekter i 2. halvår 2006:

Forenklet metode til kontrol af støvfiltre
Der er et behov for en billigere og hurtigere test af posefiltre, som kan vise ”virker/virker ikke” i
modsætning til den noget dyrere præstationskontrol. En accepteret billigere og hurtigere metode vil
sikre bedre og hyppigere kontrol og samtidig sikre, at et hullet eller utæt filter op-dages tidligere, så
det kan repareres. For virksomhederne bliver kontrollen billigere – især for virksomheder med mange
posefilterafkast kan der være tale om en betydelig besparelse.

 

Forberedelse af efteruddannelse for statscentre og kommuner
Behovet for efteruddannelse i miljøtilsynet efter kommunalreformen undersøges og beskrives i en
rapport. Rapporten offentliggøres på www.ref-lab, når den er færdig, så alle kursus-udbydere får
mulighed for at udbyde målrettede kurser i 2007.

 

Metodeblad for måling af ammoniak/ammoniumforbindelser
Anbefalet metode og nyt metodeblad for ammoniak-/ammoniumforbindelser inklusiv tilhørende
definition af grænseværdien for ammoniak-/ammoniumforbindelser, som kan give lidt problemer ved
måling på kraftværker med NOX-reduktion og ammoniakdosering.
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Opdatering af metodeblade for NOX, SO2, O2 og CO samt metodeliste
Der er udkommet nye EN-standarder for disse parametre, og som udgangspunkt skal Miljøstyrelsen
anbefale EN-metoder. Derfor er der behov for, at metodeblade og metodeliste revideres med
henvisninger til gældende EN-standarder.

 

Mineralske olier
I forlængelse af rapporten om mineralske olier undersøges hvilke mineralske olier, der findes og
bruges på det danske marked, herunder deres indhold af eksempelvis PAH. Hvordan benyttes disse
olier og i hvilke industrier især med fokus på metalforarbejdning?

 

Fortolkning af praktiske problemer med EN 14.181 (kvalitetssikring af AMS), herunder
AMS i industrivirksomheder. 
Der er nedsat en styrgruppe til projektet, som er forlænget frem til årsskiftet.

Der bliver udarbejdet en dansk fortolkning af diverse problemstillinger, og sideløbende deltager
Referencelaboratoriet i arbejdet med at udarbejde en Europæisk guideline om samme emne. Den
Europæiske guideline kan dog ikke forventes færdig før i slutningen af 2007, hvor vi vil justere den
danske fortolkning, så der er overensstemmelse mellem de to fortolkninger.

Referater m.v. fra projektet bliver lagt på www.ref-lab.dk i nærmeste fremtid.

 

Kontaktperson: Lars K. Gram
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Præstationsprøvningen for NOX, CO, HCl, HF, SO2, O2, H2O og volumenstrøm er afrapporteret 
En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de
danske laboratorier. Læs mere om præstationsprøvninger generelt eller se rapporten fra Esbjergværket og
rapporten fra Brønderslev Kraftvarmeværk.

Målingerne blev gennemført uden problemer. Alle har statistisk set klaret sig godt på
skorstensmålingerne. Den visuelle vurdering af resultaterne giver dog et mere nuanceret billede. Især
kan resultaterne for kulmonoxid og saltsyre i skorsten fremhæves som problematiske. Det kan endvidere
konkluderes, at de involverede laboratorier ikke håndterer usikkerhedsbudgetter på samme måde – der
var ikke god overensstemmelse laboratorierne imellem. En fremtidig diskussion af usikkerhedsbudgetter
mellem laboratorierne og DANAK vurderes som en relevant arbejdsopgave for Referencelaboratoriet.

Sammenfattende har testen givet gode informationer om målearbejdet, og den viser, at
emissionsmålinger i de aktuelle niveauer generelt kan udføres ensartet med en acceptabel statistisk
variation.

Gennemførelse af præstationsprøvninger har stor betydning for de deltagende laboratorier, som udover at
kunne dokumentere over for DANAK, at de kan præstere tilfredsstillende resultater, 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.

 

Kontaktperson: Arne Oxbøl.
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5. supplement til Luftvejledningen
Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5 (om absolutfiltre) er udkommet. 
Som en udløber af rapporten “Kontrolvilkår for HEPA-filtre” og en høringsrunde i sommer, er 5.
supplement til Luftvejledningen udkommet.

Kontaktperson for FORCE Technology: Lars K. Gram

Kontaktperson for Miljøstyrelsen: Vibeke Vestergård Nielsen
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Fejl i rapporten: ”Opstilling af usikkerhedsbudgetter for emissionsmålinger
(koncentrationsbestemmelse)”
Rapporten fra 1999 beskriver forslag til både principper og detaljer for opstilling af usikkerhedsbudgetter
for emissionsmålinger. Budgetterne er udarbejdet for koncentrationsbestemmelser inklusiv eventuel
omregning til referencetilstand, fordi langt de fleste emissionskrav stilles til koncentrationer. Hvis der
opstilles et budget for flowmåling, kan usikkerheden for massestrømmen beregnes ud fra usikkerhederne
på koncentrationsbestemmelsen og flowmålingen.

Vi har (August 2006) opdaget en beklagelig fejl i rapporten, som nu er rettet. Fejlen bestod af, at der i
usikkerhedsbudgetterne generelt var delt med kvadratrod 3, hvilket betyder, at usikkerhedsbudgetterne
er underestimeret til ca. 60% af, hvad de burde være. Vi beklager fejlen og håber på forståelse hos de,
som har benyttet fejlbehæftede usikkerhedsbudgetter som følge af fejlen.

Den reviderede rapport kan ses hér.
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Fra svartjenesten:
Skal der anvendes responsfaktor ved TOC-måling i henhold til VOC-bekendtgørelsen? 
Spørgsmål: Når Grænseværdierne i VOC-bekendtgørelsen skal eftervises, benyttes normalt en FID-måler
til TOC-måling. Grænseværdien er i mg TOC/norm m³. Skal FID'ens responsfaktor for de forbindelser, der
forekommer i afkastet, benyttes ved beregningerne, eller bruger man blot en responsfaktor på 1,0, som
man gør ved røggasmålinger ?

Svar: Normalt vil man sige, at foreligger der grænseværdier i europæiske direktiver (og de deraf
følgende bekendtgørelser), skal disse eftervises med EN-standarder, hvis de foreligger. TOC-måling er
omfattet af to EN-standarder:

DS/EN 12619: Stationary source emissions - Determination of the mass concentratrion of total orga-
nic carbon at low concentrations in flue gases - continous flame ionisation detector method.
DS/EN 13526: Stationary source emissions - Determination of the mass concentratrion of total orga-
nic carbon in flue gases from solvent using processes - continous flame ionisation detector method. 
Miljøstyrelsens liste over anbefalede metoder har endvidere reference til VDI 3481 blatt 3 for måling i
afkast uden forbrænding, hvor der er behov for at omregne til emission i mg opløsningsmiddel/m³.

De to EN standarder opererer ikke med korrektion for detektorens responsfaktor. Begge standarder har
"flue gases" i titlen definerer "flue gases" som røggas fra en forbrændingsproces. EN 12619 er entydigt
beregnet til måling i røggas fra forbrændingsprocesser og kan ikke bruges til f.eks.. ventilationsluft
indeholdende op-løsningsmidler. EN 13526 angiver både i titlen og i anvendelsesområde ordet "flue gas",
selv om det vides, at intentionen med standarden har været netop at anvende den til både afkast med
opløsningsmiddelindhold med og uden forbrænding. Samtidig har formålet med standarden sandsynligvis
været at skabe en standard for kontrol af grænseværdierne i VOC-direktivet.

Der er dermed en indlysende tæt sammenhæng mellem EN 13526 og grænseværdierne (i enheden mg
TOC/norm m³) i VOC-bekendtgørelsen, og det er Referencelaboratoriets entydige fortolkning, at denne
standard skal benyttes til at eftervise kravværdier i VOC-bekendtgørelsen, og at der ikke skal benyttes
kor-rektion for responsfaktor (responsfaktor = 1,0).

VOC-bekendtgørelsen indeholder også grænseværdier for bl.a. halogenerede opløsningsmidler (§3 stk. 3
og 4), som skal "kontrolleres på grundlag af summen af massekoncentrationerne af de enkelte flygtige
organi-ske forbindelser, der emitteres". Dette betyder, at der ved kontrolmåling af disse forbindelser skal
benyttes en specifik metode (adsorptionsrørsmetoden - MEL-17) eller evt. VDI 3481 blatt 3 inklusiv
anvendelse af responsfaktor.

Der er dermed overensstemmelse mellem ovenstående tolkninger og listen over Miljøstyrelsens
anbefalede metoder og metodebladet for TOC MEL-17.

Kontaktperson: Lars K. Gram.
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Fra svartjenesten:
Tolkning af VOC-bekendtgørelsens AMS-krav?
Spørgsmål: Jeg vil gerne bede om ref-lab´s hjælp til at tolke §6 i VOC-bekendtgørelsen. De 10 kg kul-
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stof/time, der udløser krav om etablering af AMS, gælder det før eller efter luftrensningsanlæg ?

Svar: Ja det gælder efter rensning, som det også fremgår af teksten i §6: ”Afkast fra kanaler med
tilkoblet luftrensningsanlæg, hvorfra der udsendes mere end 10 kg kulstof/time til luften fra processer
eller aktiviteter omfattet af bekendtgørelsen, skal forsynes med systemer til kontinuert måling og
registrering af emissioner-ne (AMS-kontrol) for at kontrollere, at emissionsgrænseværdierne i spildgasser
overholdes.”

"Hvorfra" refererer til luftrensningsanlægget, og dermed er AMS-kontrolgrænsen for virksomheder
omfattet af VOC-bekendtgørelsen en kontrolgrænse, der gælder efter rensning. Dette er i modsætning til
AMS-kontrol¬grænsen i Luftvejledningen, der er defineret som gældende før rensning.

 

Kontaktperson: Lars K. Gram.
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”Definition af EBK-zone” på nyere anlæg og ved lastregulering på ”gamle”
affaldsforbrændingsanlæg
I 1998 udarbejdede Miljøstyrelsens Referencelaboratorium den tekniske rapport ”Definition af EBK-zone”,
som anbefalede målemetode og retningslinier for beregning af temperatur og opholdstid i EBK-zonen ved
forbrænding af affald. Rapporten er revideret i 2000.

I Tyskland udføres EBK-målinger i henhold til ”Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der
Verbrennungsbedingungen an Abfallverbrennungsanlagen nach 17. BimSchV“, herefter 17. BimSchV, og
denne praksis er gennemlæst i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, men blev ikke implementeret i
Danmark, fordi der kun var et par anlæg i 2000, hvor denne metode kunne benyttes. Siden 2000 er der
idriftsat en række nye større anlæg, hvor EBK-zonen er forsynet med målehuller i 2 niveauer, så
kalibreringen kan udføres i henhold til anvisningerne i 17. BimSchV.

Traditionelt er de danske affaldsanlæg benyttet som primære værker, som er i nominel drift hele året.
Med liberaliseringen af elmarkedet og en stadig stigende andel af alternativ elproduktion er det i dag et
ønske/krav, at samtlige centrale og decentrale kraftvarmeværker, herunder
affaldsforbrændingsanlæggene, skal kunne reguleres op og ned, for at undgå at ”forære” strøm væk i
perioder med lav pris på elmarkedet. Dette gælder også for de ”gamle anlæg”, som er kalibreret på
traditionel vis, og som i dag foretager lastregulering.

Når der er ønske om, at anlægget skal kunne være i drift ved forskellige belastninger, vurderes det, at
der ved lav belastning er markant forøget risiko for, at områder med lavere temperaturer bliver relativt
koldere. Årsagen til dette er dels, at røggasvolumen bliver mindre, og dels fordi røggasstrømmen under
disse forhold ikke fylder hele EBK ud, således at typiske kolde områder som hjørner ikke får tilført den
samme mængde energi som ved nominel last. Hvis der er enkeltpunkter med temperatur lavere end
825°C, bør nederste driftspunkt revideres til en højere last, hvor kravene om temperatur og opholdstid er
opfyldt.

Som udgangspunkt bør der udføres en måling ved det laveste driftspunkt, som ovn-/kedelleverandøren
an-befaler eller garanterer, inden anlæggene begynder at lastregulere. Dette gælder for både nye og
gamle anlæg, og derfor bør ”Definition af EBK-zone” revideres, så den passer til de aktuelle forhold.

 

Kontaktperson: Lars Peter Johansen.
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Nye TOX ækvivalenter (TEFs) for dioxiner og dioxinlignende PCB’er
WHO har i sommer offentliggjort revurderede toxikologi ækvivalenter for dioxiner og dioxinlignende
PCB’er. Revurderingen er accepteret som en peer-reviewed artikel i det anerkendte tidsskrift Toxicological
Sciences. På længere sigt vil også danske dioxinmålinger skulle korrigeres med disse nye værdier, men
indtil videre skal de værdier, som er angivet i standarden EN 1948 om måling af dioxinemission og i
affaldsbekendtgørelsen, fortsat anvendes. De dioxinlignende PCB’er reguleres pt. ikke i Danmark, idet
grænseværdien for PCB gælder for de såkaldte marker-PCB. Der er med andre ord ikke umiddelbart
behov for at revidere metodebladene for dioxiner eller PCB.

 

Kontaktperson: Ole Schleicher.
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Dansk Standards Forum for prøvetagning
Dansk Standard har oprettet et forum, hvor man kan diskutere prøvetagning på tværs af matricer,
nationalt og internationalt. Opstartsmødet blev afholdt d. 25. oktober 2006, og der er planlagt en
workshop d. 7. de-cember 2006. Referencelaboratoriet deltager i arbejdsgruppen.

 

Kontaktperson: Lars K. Gram.
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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

 

http://www.ref-lab.dkwebtop/site.asp?p=6561
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