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Bilagor  

Analysattester 

 

1 Sammanfattning 

ENA Miljökonsult AB har inom SIL organiserat en ringtest rörande gasflaskor med 
okänd halt av olika gaser. Ringtestet bestod av två flaskor. En flaska innehöll CO-CO2 
och O2 i halter som skulle kunna motsvara rökgaser från en avfallsförbrännings-
anläggning. Grundgasen var nitrogen, N2. Den andra flaskan innehöll propan i en halt 
mellan 15-99 ppm, ca 10 vol % O2 samt grundgas nitrogen. Även den gasblandningen 
skulle kunna finnas i rökgaser från en avfallsförbränningsanläggning (om än lite höga 
TOC-halter). 

Ringtestet startades i december 2013 då flaskorna började skickas mellan deltagande 
laboratorium och avslutades i slutet på juni 2014 då gasflaskorna lämnades tillbaka till 
gasleverantören. Flaskorna provades först och sist av ENA Miljökonsult för att 
säkerställa att gashalterna inte förändrats över projekttiden. 

 

2 Bakgrund och målsättning 

Det finns inte många provningsjämförelser att delta i för mätlaboratorier som är 
ackrediterade för rökgasanalys. Inom SIL har vi beslutat att arrangera egna provnings-
jämförelser vilket föreliggande rapport är ett exempel på. Målsättningen med en 
provningsjämförelse är att få ett verktyg att testa sina mätningar i jämförelse med 
andra provningslab och därmed hitta eventuella systematiska fel. På det sättet får vi 
ytterligare ett verktyg för att kvalitetssäkra våra mätningar och provningar. 

Provningsjämförelser inom SIL bekostas helt av organisationen och dess medlemmar.  
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3 Deltagande laboratorier 

Följande laboratorier deltog i provningsjämförelsen: 

Laboratorium CO-CO2-O2 TOC 

AGA Ferronova X  

ENA Miljökonsult X X 

Metlab Miljö AB X X 

AMP Ackrediterad Miljöprovning X X 

Miljömätarna X X 

Ilema X X 

Force X X 

Miljöassistans X X 

DGE X X 

1) AGA Ferronova är inte ackrediterade för TOC och deltog inte i den provningsjämförelsen. 

2) I resultattabellerna nedan är laboratorierna blandade så att det inte går att identifiera vilket 
lab som är vilket. 

 

 

4 Genomförande 

Två gasflaskor med gasblandningar beställdes från AGA Specialgas i Enköping. 
Beställningen löd att blandningen i den ena flaskan skulle vara 30-99 ppm CO, 7-10 
vol % O2 samt 12-15 vol % CO2 med grundgasen nitrogen. Den andra flaskan skulle 
innehålla 15-99 ppm propan, ca 10 vol % O2 med grundgasen nitrogen. Flaskorna 
skulle levereras till ENA Miljökonsult AB utan märkning om halter. AGA:s 
analysattester skulle sparas av AGA till dess att flaskorna var återlämnade. 

Flaskorna analyserades först av ENA Miljökonsult och skickades sedan runt mellan de 
olika laboratorierna. Som sista anhalt fanns ENA Miljökonsult igen som då 
analyserade flaskorna på nytt innan de återlämnades till AGA i slutet av juni 2014. 

Efter att flaskorna återlämnats till AGA så överlämnades AGA:s analysattester till ENA 
miljökonsult vilka har sammanställt denna rapport. 
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5 Resultat 

5.1 Provning före och efter av ENA Miljökonsult 

Arrangerande laboratorium var ENA Miljökonsult. AGA levererade flaskorna till ENA 
Miljö som då provade gaserna på avsett vis. Därefter skickades gaserna till nästa labb 
osv. Som sista laboratorium på listan var ENA Miljökonsult igen som provade gaserna 
på nytt och därefter återlämnade gaserna till AGA. 

Nedan redovisas differensen i ppm/vol % för provningar vid ENA Miljö före och efter 
cirkuleringen av flaskorna. 

CO 0,6 ppm 

CO2 0,03 vol % 

O2 0,05 vol % 

Propan 1,5 ppm 

 

Samtliga halter hade således ökat. Dock bör man kunna säga att förändringen är inom 
felmarginalen.  Möjligen kan förändringen av Propan ansas högre än felmarginalen 
för mätningen. Orsak har inte tagits fram. 

Kontrollen visar inte att halterna sjunkit för någon av komponenterna. 
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5.2 Resultat av ringtestet för CO, CO2 och O2 

 

Tabell 5-1 
Resultat från gasflaska 1 

Laboratorie 

nr 

CO 

ppm 

CO2 

Vol% 

O2 

Vol % 

1 42,6 13,03 9,05 

2 46,5  9,01 

3 45,5 13,35 9,03 

4 44,6 12,96 9,00 

5 43 12,96 8,93 

6 44,8 13,0 9,2 

7 44,3 13,03 9,0 

8 47 12,8 9,2 

9 43 12,8 9,2 

Medel 44,6 13,0 9,04 

Högsta 47 13,35 9,2 

Lägsta 42,6 12,8 8,93 

Std.av 1,56 0,15 0,10 

Rel std.av % 3,5 1,2 1,1 

    

AGA 45,2 12,98 9,00 

Anm: För laboratorium nr 2 har värdet för CO2 tagits bort. Resultatet var inte rätt 
angivet.  
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5.3 Resultat från ringtestet för Propan 

 
Tabell 5-2 
Resultat från gasflaska 2 

Laboratorie 

nr 

TOC 

ppm 

Instrument Grundgas 

1 33,6 FID N2 

2 29 JUM N2 

3 36 Bernath Atomic N2 

4 27,87 SICK 3006 21 % O2+N2 

5 28 FID 20,4 % O2 

6 32,7 JUM N2 

7 27,8 FID 21 % O2 

8 30,9 Bernath Atomic 21 % O2 

Medel 30,7   

Högsta 36   

Lägsta 27,8   

Std.av 3,1   

Rel std.av % 10,1   

    

AGA 29,8   

Anm: O2-halten i flaskan var ca 10 vol %. 
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6 Diskussion 

 För TOC var en av frågorna om O2-synergin kunde ställa till det för deltagande 
laboratorier. O2-halten i gasen var ca 10 vol % vilket inte är helt orealistiskt för en 
avfallspanna. Halten TOC var dock högre än för en avfallspanna av den 
anledningen att vi måste ha halter att mäta på.  

Standarden säger att kalibrergas och nollgas bör innehålla motsvarande halt O2 
som i den uppmätta gasen. För de svarande SIL-företagen finns en blandning av 
olika metoder att lösa detta. Några använder kalibrergas med ca 21 % O2 i 
Nitrogen. Andra använder enbart propan och Nitrogen. En tredje variant är bara 
propan och nitrogen men att bränngasen innehåller vätgas och Helium vilket då 
skulle minska O2-synergin. En fjärde metod är att mäta upp hur stor O2-synergin är 
för instrumentet och därefter korrigera för denna efter provningen.  
Underlaget har varit för litet för att kunna ge något svar om någon av de nämnda 
metoderna skulle ge något bättre eller sämre resultat jämfört med genomsnittet. 

 För kontrollen av propan var den relativa standardavvikelsen 10 % (mot medel-
värdet) vilket kan tyckas ganska högt. Här kan det finnas intresse att göra fler 
undersökningar de närmaste åren. 

 För O2 och CO2 var den relativa standardavvikelsen endast ca 1 % av uppmätt 
medelvärde.  

 För CO var den relativa standardavvikelsen 3,5 % av uppmätt medelvärde. 
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Bilaga 1
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Bilaga 2 
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