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Förord
Denna Europastandard (EN 14790:2005) har utarbetats av tekniska kommittén CEN/TC 264, Air quality.
Sekretariatet hålls av DIN.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast maj 2006, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast
maj 2006.
Denna Europastand har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EGs direktiv.
Sambandet med EG-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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1

Omfattning

Denna Europastandard beskriver kondensations/adsorptionstekniken, inklusive provtagningssystemet, för att
bestämma vattenånghalten i rökgaser som släpps ut i atmosfären från kanaler och skorstenar.
Denna teknik används normalt i hela Europa för övervakning av vattenånghalten. För att kunna användas
som SRM ska användaren visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna
Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 20,0 % av mätvärdet. Denna
Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) och används för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i
en skorsten.
En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet med
den Tekniska Specifikationen SIS-CEN/TS 14793 att det tillfredsställer det nationella ackrediteringsorganet
eller gällande lag.
Bestämning av vattenånga är huvudsakligen nödvändig för
— att enligt lagstiftningen uttrycka koncentrationen vid standardtillstånd (på torr gas);
— att kunna justera in flödet vid isokinetisk provtagning då en torr gasmätare används.
I båda tillämpningarna är den storhet som ska mätas mängden vatten som finns i gasfas (ånga), vilket inte
innefattar vattendroppar.
Denna Europastandard är tillämplig i området från 4 % till 40 % relativ fuktighet och för vattenånghalter från
29 mg/m3 till 250 mg/m3 våt gas, även om för en given temperatur den övre gränsen för metoden beror på
det maximala vattenångtrycket i luften eller i gasen.
Denna Europastandard har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i
haltintervallet 7 volymsprocent till 26 volymsprocent.
I denna Europastandard uttrycks alla koncentrationer vid standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa).
ANM. I mättade gaser är inte kondensations/adsorptionsmetoden tillämplig. Viss vägledning om hur rökgaser med
droppar närvarande ska behandlas ges i denna Europastandard.

2

Normativa hänvisningar

Följande referensdokument är nödvändiga för tillämpningen av detta dokument. För daterade dokument är
endast den angivna utgåvan tillämplig. För odaterade referenser är den senaste utgåvan av det refererade
dokumentet tillämplig.
ENV 13005, Guide to the expression of uncertainly in measurement
SIS-CEN/TS 14793:2005, Utsläpp och utomhusluft – Validering av en alternativ metod mot en referensmetod
SS-EN ISO 14956, Luftkvalitet – Utvärdering av en mätprocedurs lämplighet genom att jämföra med en
krävd mätosäkerhet (ISO 14956:2002)

3

Termer och definitioner

I denna standard tillämpas följande begrepp och definitioner.
3.1
absorptionsflaska
anordning i vilken vattenånga absorberas
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3.2
detektionsgräns (LD)
koncentrationsvärde för mätobjektet under vilket det är minst 95 % konfidens att det uppmätta värdet motsvarar ett prov som är fritt från detta mätobjekt
3.3
daggpunkt
den temperatur under vilken kondensation av vattenånga börjar vid det tryck som råder i rökgasen
3.4
droppar
små vätskepartiklar av kondenserad vattenånga eller vätskeformigt vatten i rökgasen (t.ex. som kommer från
en skrubber)
ANM. Vid adiabatiska jämviktsförhållanden kan droppar uppstå endast om gasströmmen är mättad med vatten.

3.5
mätstorhet
bestämd storhet som är föremål för mätning
[VIM 2.6]
3.6
mätserie
flera mätningar i följd som genomförs i samma provtagningsplan och vid samma driftbetingelser
[SS-EN 13284-1]
3.7
repeterbarhet på laboratoriet
noggrannhet i överensstämmelse mellan resultaten av upprepade mätningar av samma mätstorhet som
genomförs under samma mätbetingelser
ANM. 1 Betingelser för repeterbarhet innefattar:
— samma mätförfarande;
— samma laboratorium;
— samma provtagningsutrustning, använd under samma betingelser;
— samma plats;
— upprepning inom en kort tidsperiod.
ANM. 2

Repeterbarhet kan uttryckas kvantitativt i termer av karakteristisk spridning hos resultaten.

I denna Europastandard uttrycks repeterbarheten som ett värde med en konfidensnivå på 95 %.

[VIM 3.6]
3.8
repeterbarhet i fält
noggrannhet i överensstämmelse mellan resultaten av samtidiga mätningar av samma mätstorhet som
genomförs med två mätutrustningar under samma mätbetingelser.
ANM. 1 Dessa betingelser innefattar:
— samma mätförfarande;
— två mätutrustningar vars prestanda uppfyller kraven i referensmetoden och som används under samma betingelser;
— samma mätplats;
— utförda av samma laboratorium;
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— normalt beräknade under så korta tidsperioder att inverkan av förändringar i påverkande parametrar undviks (t.ex.
30 min).
ANM. 2

Repeterbarhet kan uttryckas kvantitativt i termer av karakteristisk spridning hos resultaten.

I denna Europastandard uttrycks repeterbarheten som ett värde med en konfidensnivå på 95 %.

3.9
reproducerbarhet i fält
noggrannhet i överensstämmelse mellan resultaten av samtidiga mätningar av samma mätstorhet som
genomförs med flera mätutrustningar under samma mätbetingelser.
ANM. 1 Dessa betingelser innefattar:
— samma mätförfarande;
— flera mätutrustningar vars prestanda uppfyller kraven i referensmetoden och som används under samma betingelser;
— samma mätplats;
— utförda av flera laboratorier.
ANM. 2 Reproducerbarhet kan uttryckas kvantitativt i termer av karakteristisk spridning hos resultaten.
I denna Europastandard uttrycks reproducerbarheten som ett värde med en konfidensnivå på 95 %.

3.10
mätplats
definierad plats i närheten av provtagningsplanet där mätutrustningen monteras upp
3.11
provtagningsplan
plan normalt mot kanalens centrumlinje vid mätstället
[SS-EN 13284-1]
3.12
mätpunkt
definierad punkt i ett provtagningsplan vid vilken ett prov tas ut
[SS-EN 13284-1]
3.13
standardreferensmetod (SRM)
mätmetod som erkänns av experter och som är vedertagen som referens och som ger eller förmodas ge det
accepterade referensvärdet för koncentrationen av den storhet (3.5) som mäts
3.14
osäkerhet
storhet som är knuten till mätresultatet och som beskriver spridningen i de värden som rimligen kan tillskrivas
mätstorheten
3.14.1
standardosäkerhet u
osäkerheten i resultatet av en mätning uttryckt som standardavvikelsen u
3.14.2
utvidgad osäkerhet U
storhet som definierar ett konfidensintervall för resultatet av en mätning och som kan förväntas innefatta en
definierad andel av fördelningen hos de värden som rimligen kan tillskrivas en mätstorhet
U=k×u
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