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OPSIS har nu levererat och installerat de allra första DX100 
dioxinprovtagarna, och samtidigt också tillhandahållit 

system för mätning av totalkvicksilver. 
Läs mer på sidorna 4-6.
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Bästa OPSIS-vänner!

För senaste nytt om OPSIS följ oss 
gärna på:

Nu börjar jobbet att förbereda 
för mätning av utsläppen av 
totalkvicksliver och dioxin från 
avfallsförbräningsanläggningar. 

Mätningarna skall vara igång 2023 
och projekten behöver komma 
igång. Kvicksilver (Hg) är en gas 
som enkelt kan mätas med OPSIS 
UV-analysator. Dioxin mäts på 
laboratorium. Provet som skickas 
dit tas i åttaveckorsintervaller av en 
automatisk provtagare När man samlar in dioxinprovet kan man också ta 
ett prov för att bestämma andelen fossilt och icke fossilt kol. Den fossila 
delen ligger till grund för CO2-skatten och mätningen betalar sig snabbt. 

Ny video om att mäta kvicksilver
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna som finns. Även om 
nyanvändningen i stort sett upphört under senare år, så riskerar kvicksilver 
fortfarande att spridas bl.a. vid förbränning av kvicksilverhaltigt avfall 
som t.ex. gamla lysrör och termometrar. Det har därför införts hårda 
begränsningar på kvicksilverutsläpp från avfallsförbränningsanläggningar.

För att klara gränserna kan det behövas rökgasreningsutrustning, och 
för att styra och övervaka den och även för att mäta utsläppen av 
eventuellt återstående kvicksilver, så behövs ett tillförlitligt mätsystem. 
Och här har OPSIS den bästa lösningen: OPSIS System 400Hg. Ett 
och samma system kan mäta kvicksilverhalterna både i rågas och i 
rengas, och samtidigt kan det också mäta halterna av många andra 
föroreningar. Förutom att vara pålitligt så är System 400Hg därför också 
kostnadseffektivt.

Vi har tagit fram en ny video om kvicksilver i allmänhet och fördelarna med 
OPSIS System 400Hg i synnerhet. Se videon på vår hemsida opsis.se 
under OPSIS Play eller i vår kanal på YouTube.
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Vi är ISO 27001-certifierade!
För oss har säker hantering av 
information alltid varit viktigt. För att 
få ett kvitto på att vi har vad som 
krävs för att skydda den information 
vi hanterar påbörjade vi förra året 
resan mot en certifiering av att OPSIS 
följer standarden ISO 27001 om 
informationssäkerhet.

Vårt första möte om en kommande 
certifeiring ägde rum i mars 2019. 
Det följdes av mycket arbete och 
många fler möten för att matcha och 
finjustera våra befintliga rutiner mot 
de krav standarden ställer. Detta 
ledde till att vi exakt ett år senare 
kunde ha certifieringsrevision som resulterade i att vi nu är certifierade enligt standarden ISO 27001:2013. 

Certifieringen bekräftar att kunddata skyddas, att vi arbetar aktivt med att minimera och eliminera 
säkerhetsrisker och att våra medarbetare är utbildade på och tar hänsyn till informationssäkerhet i sitt dagliga 
arbete. 

Att skydda våra kunders data har alltid varit viktigt för oss och vi är glada och stolta över att nu kunna visa det 
genom vår ISO 27001-certifiering. 

Certifikatet är tillgängligt på vår hemsida opsis.se.

Vid en certifieringsrevision i mars i år uppgraderades vårt ledningssystem 
för arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001:2018. Vår certifiering 
enligt ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 
miljöledningssystem förnyades också för ytterligare en treårsperiod.

De nya ISO-certifikaten finns tillgängliga på vår hemsida opsis.se.

Förnyad ISO-certifiering

OPSIS Stories
Vad gör OPSIS till OPSIS? Jo, människorna bakom namnet. OPSIS 
Stories är en serie av personliga berättelser i rörligt format som visar vilka 
vi som arbetar här är, och därmed också vad OPSIS är. Du hittar OPSIS 
Stories på opsis.se under Nyheter/Blogg. Framöver kommer fler avsnitt 
publiceras – håll utkik! 

En som har bidragit med berättelser är vår 
vd Svante Wallin. Hans första video som 
blev publicerad på vår hemsida heter "En 
berättelse om bara ben – att ta hänsyn till 
kulturella skillnader".
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Stor systemleverans på plats

De allra första exemplaren av OPSIS nya DX100 dioxinprovtagare levererades till Stockholm Exergis 
Högdalen-anläggning tidigare i år. Samtidigt försågs anläggningen också med fyra extraktiva system för 
emissionsmätning av totalkvicksilver (THg).

Stockholm Exergi förser Sveriges 
huvudstad med fjärrvärme och 
elektricitet. Företaget betjänar 
cirka 800 000 innevånare 
samt administrativa och 
kommersiella verksamheter 
i Storstockholmsområdet. 
Stockholm Exergi har ett flertal 
enheter för energiproduktion. Där 
används både avfall, biomassa och 
i några fall bioolja som bränsle. 

Varje år produceras ca 10 000 
GWh energi. Man erbjuder också 
fjärrkyla med hjälp av värmeväxlare 
kopplade till omgivande sjövatten.

Mätutrustning från OPSIS 
är i drift på ett flertal av 
produktionsanläggningarna. 
Utrustningen används både för 
emissionsmätning och för styrning 
av rökgasreningsutrustning. 

Högdalen-anläggningen

Avfallsförbränningsanläggningen 
Högdalen är belägen söder om 
centrala Stockholm. Den kan 
ta hand om upp till 700 000 
ton avfall per år. Anläggningen 
uppfördes redan 1970 men har 
byggts ut och förbättrats i flera 
omgångar sedan dess. I dag finns 
ett flertal pannor i drift, i de flesta 

De fyra EX060-skåpen för mätning av totalkvicksilver, sedda från sändarsidan.

TexT: BengT LöfsTedT

foTo: PaTrik Hägg ocH PeTer aPPeLqvisT
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fall övervakade av instrument från 
OPSIS. En ny panna (”P8”) håller 
på att byggas, och OPSIS förser 
även denna med mätutrustning 
via huvudentreprenörerna, tyska 
MARTIN och franska LAB.

Den här artikeln handlar dock inte 
om P8 utan om en komplettering 
av befintlig mätutrustning för 
kontinuerlig emissionsmätning 
av totalkvicksilver (THg) och för 
långtidsprovtagning av dioxin. 

Övervakning av detta är nya 
krav som tillkom förra året 
under EU:s BAT-slutsatser för 
avfallsförbränningsanläggningar 
(WI-BATC – Waste Incineration 
BAT Conclusions). Systemen är 
installerade inuti huvudskorstenen 
på två olika mätplan, och de 
övervakar fyra rökgaskanaler 

1. Dagens logistikutmaning. Japp, dit upp.

2. Ok, då välter vi för att gå fri från 
öppningen…

3. …och så surrar vi fast ordentligt och kliver 
långt åt sidan, hjälmarna till trots, …

4. …och därefter ber vi kanske en stilla bön. Det är inte bra att få en 230 kg tung EX060 i 
huvudet, inte från någon höjd och absolut inte från 25 m (på bilden) eller från 30 m (nivån på 
mätplanet)!

som leder de renade rökgaserna 
från pannorna 2, 3, 4 och 6 till 
omgivningsluften.

THg-mätning

Fyra EX060-system försedda 
med kvicksilver-konverters har 
levererats. Vart och ett av dem 
extraherar en liten del av rökgasen 
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Mer att läsa...
• WI-BATC: se “IED, BREF, BAT och 
   AEL…” i OPSIS-nytt nr. 3, 2019.

• DX100: se ”DX100 för mätning av…” 
   i detta nummer av OPSIS-nytt.

5. Nästan klart, bara flytta lite åt sidan och 
vält tillbaka till horisontellt läge. Och sedan 
är det bara tre likadana kvar, plus fyra 
omgångar DX100-utrustning och lite annat 
smått och gott!

Dioxinprovtagning

Fyra stycken DX100-enheter 
har levererats och installerats på 
ett befintligt mätplan. Systemen 
betjänar en rökgaskanal vardera.

För vart och ett av systemen sker 
själva långtidsprovtagningen i ett 
mindre skåp monterat direkt på 
kanalen. Ett större skåp inrymmer 
ejektorpump, flödesmätare, 
styrelektronik och utrustning för 
övervakning och fjärrstyrning av 
respektive system. En avfuktare 
var ursprungligen tänkt att placeras 
inuti vardera av skåpen, men 
på grund av begränsningar på 
mätplatsen fick den inrymmas i ett 
eget, mindre skåp placerat direkt 
under respektive provtagare.

Driftsättning

Installationen är nu slutförd. Det 
har varit ett omfattande arbete 
för OPSIS serviceorganisation 
i Skandinavien med ett flertal 
medarbetare på plats under flera 
veckors tid. 

Man behöver alltid ett hål till. Stilstudie av 
OPSIS Patrik Hägg.

OPSIS Peter Appelqvist och Paul Vergara 
förbereder installationen av ett av EX060-
provtagningshuvudena.

Två av de fyra provtagningshuvudena för 
totalkvicksilver-systemen.

De fyra DX100-skåpen som innehåller 
flödesmätare och styrelektronik.

Ett av DX100-provtagningshuvudena på 
en av rökgaskanalerna med avfuktaren 
nedanför.

från en av piporna, transporterar 
gasen till EX060-skåpet där den 
får passera konvertern, och 
leder därefter gasen vidare in 
i en tvåmeters mätcell där ett 
ER060 sändar-/mottagarpar 
bildar mätsträcka. Ljuset från 
mätsträckan leds via en optisk fiber 
till en MX012 multiplexer där ljuset 
från de andra systemen också 
ansluts, och därefter till en AR600 
gasanalysator som är inrymd i ett 
AC181-skåp.

All utrustning har installerats på 
ett nytt mätplan som byggts 
av Stockholm Exergi för detta 
ändamål.

H

När detta skrivs återstår viss 
avslutande fintrimning och därefter 
överlämnande av utrustningen till 
Stockholm Exergi.  Det lär dock 
inte vara sista gången vi ser dessa 
system. Vi har också serviceavtal 
med kunden så vi lär återkomma till 
Högdalen fler gånger!
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DX100 för mätning av fossila CO2 -utsläpp

OPSIS DX100 är en långtidsprovtagare för emissionsmätning av dioxin och furan, men den kan användas till mer 
än så. Med tillägg av CO2-provtagning kan den hjälpa industrin att spara pengar genom minskade CO2-skatter eller 
mindre behov av CO2-utsläppsrätter.

Den ökande halten av koldioxid 
(CO2) i atmosfären är väl 
dokumenterad och ett stort 
problem som leder till globala 
klimatförändringar. För att 
begränsa nivåerna av CO2 har 
många länder därför infört CO2-
utsläppsrätter som kan köpas 
och säljas, eller bestämt sig för att 
beskatta utsläppen. Modellerna 
för utsläppsrätter och beskattning 
kan variera stort mellan olika 
länder, typer av källor och typer 
av bränslen. Till exempel kan 
förbränning av fossila bränslen 
beskattas högt medan låga 
eller inga skatter tillämpas vid 
förbränning av biobränslen. 
Det beror på att det förra ger 
nettobidrag till CO2-haltena i 
atmosfären, medan det senare är 
en del av ett slutet CO2-kretslopp 
som inte ger några nettoutsläpp.

Även om förbränning av olika 
bränsletyper beskattas olika så är 
det enkelt för en kraftproducent 
att bestämma skatten om bränslet 
är antingen enbart fossilt eller 
enbart biomassa. Det gäller bara 
att hålla ordning på vikten på det 
inlevererade bränslet. Då kan 
CO2-utsläppen beräknas baserat 
på en standardiserad kolhalt för 
det aktuella bränslet – så gott som 
allt kol i bränslet blir ju till CO2 i 
rökgaserna.

Blandbränslen

Det kan dock bli besvärligt om 
bränslet har ett blandat ursprung, 
särksikt om blandningen 
kan variera mer eller mindre 
oförutsägbart under olika 

Ett OPSIS DX100-system med provtagningsenhet (till vänster), separat avfuktare (i mitten) 
och skåp med styrutrustning (till höger). Behållaren med NaOH-lösningen där kolet fångas in 
är markerad. Avfuktaren kan också byggas in i skåpet.

tidsperioder. Det är särskilt vanligt 
vid avfallsförbränning där fossilt 
bränsle kan förekomma bl.a. i form 
av plast. Vid en tidpunkt kan det 
vara en hög andel fossilt bränsle, 
och vid en annan tidpunkt en 
hög andel biomassa. Vilken skatt 
skall betalas, eller hur många 
utsläppsrätter behövs? Det är inte 
alltid möjligt att väga bränslet och/
eller lita på en fastlagd andel kol 
i bränslet. Skatten eller behovet 
av utsläppsrätter kan bygga på 
en antagen konstant blandning, 
men det kan bli onödigt dyrt om 
den verkliga andelen fossilt kol är 
lägre än antaget. Hur kan man då 
bestämma bränslets ursprung på 
ett rättvisande sätt?

Kol-14-metoden

Svaret finns i kolet självt. Kol 
förekommer som olika isotoper, 
alltså variationer i antal neutroner 
som finns i atomkärnan. Den 
vanligaste kolisotopen (99%) är 

kol-12 (12C), och ungefär 1% av 
allt kol utgörs av kol-13 (13C). Men 
sedan finns också den sällsynta 
och radioaktiva isotopen kol-14 
(14C). Den uppstår i de övre lagren 
i atmosfären, och den förbrukas 
genom naturligt sönderfall. Kol-14-
nivån i naturligt förekommande CO2 
på marknivå är ganska konstant. 
Levande växter absorberar CO2 
vilket innebär att de tillförs kol-14, 
men växterna förlorar också kol-14 
genom naturligt sönderfall. Totalt 
förblir kol-14-nivån relativt konstant 
också i alla levande växter, och 
därmed även i alla andra levande 
organismer som direkt eller indirekt 
har växter som födoämne.

När en växt dör upphör 
absorptionen av kol-14 men 
sönderfallet fortsätter och kol-14-
halten minskar därför med tiden. 
Halveringstiden är ca 5 700 år. 
Den välkända kol-14-metoden för 
åldersbestämning bygger just på 

av: BengT LöfsTedT
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att mäta återstående kol-14-halt i 
ett prov och jämföra den med den 
naturliga kol-14-halten i en levande 
organism.

Den fossila andelen av 
bränslet

När biomassa förbränns är bränslet 
i praktiken färskt och kol-14-
innehållet i bränslet ligger på 
samma nivå som i levande växter. 
Fossilt bränsle är däremot åtskilligt 
äldre än kol-14:s halveringstid och 
innehåller därför inte alls något 
kol-14 – alla kol-14-atomer har 
sönderfallit för länge sedan.

Så gott som allt kol i bränslet 
återfinns efter förbränningen i 
koldioxiden i rökgaserna. 14CO2-
halten i rökgaserna kan därför 
variera från noll till ”levande” nivåer, 
och det avslöjar hur stor del av 
den totala CO2-mängden som har 
fossilt ursprung.

OPSIS DX100 med tillägg av 
CO2-provtagning

Så låt oss då titta på en 
representativ mängd CO2 i 
rökgaserna och mäta hur mycket 
kol-14 det innehåller. Det ger den 
fossila andelen av de totala CO2-
utsläppen. Men hur gör man det 
rent praktiskt?

Till att börja med så är kol-14 

sällsynt och sönderfallet går 
långsamt, så det går inte att 
mäta i realtid. Man får istället 
bestämma sig för ett tillräckligt långt 
provtagningsintervall för att samla in 
tillräckligt med material, och sedan 
analysera materialet i omgångar. 
För att provet skall bli representativt 
måste insamlingen ske isokinetiskt, 
dvs. proportionellt mot huvudflödet 
av rökgasen. Men en sådan 
insamlingsanordning är precis vad 
som redan finns i form av DX100 för 
långtidsprovtagning av dioxin och 
furan – den provtagningen måste 
också ske isokinetiskt.

Nästa utmaning är att fånga in 
koldioxiden. Det är inte praktiskt 
att lagra den i gasform, så istället 
leder man en litet isokinetiskt 
gasflöde (några milliliter per minut) 
genom en behållare som innehåller 
en lösning av natriumhydroxid 
(NaOH). CO2 reagerar med NaOH 
och bildar i slutänden det fasta 
ämnet natriumkarbonat (Na2CO3). 
På så sätt fångas kolatomerna från 
bränslet i ett lätthanterligt ämne.

I ett sista steg skiljs natrium-
karbonaten från vätskan och 
skickas iväg till ett laboratorium 
för bestämning av kol-14-halten 
skiljs natriumkarbonaten från 
vätskan och skickas iväg till ett 

laboratorium för bestämning av kol-
14-halten  i materialet med hjälp 
av masspektrometri. Om det inte 
finns något kol-14 så har bränslet 
varit helt fossilt. Finns det kol-14 
i samma mängder som i levande 
material, så bestod bränslet enbart 
av biomassa. Och ligger kol-14-
halten däremellan, så kan man 
fastställa den fossila andelen av 
CO2-utsläppen. En mindre mängd 
av det insamlade 14CO2 kommer 
förvisso från omgivningsluften som 
matas in till förbränningen, men 
dess andel är väldigt liten.

En investering som lönar sig

Genom att analysera kolinnehållet 
i rökgaserna kan det finnas 
mycket pengar att spara för en 
avfallsförbränningsanläggning 
eller annan industri som använder 
blandbränsle. Utsläppsrätter 
behöver införskaffas och/eller skatt 
kan betalas utifrån verkliga fossila 
CO2-utsläpp istället för att basera 
utgifterna på en kanske rejält 
överskattad andel fossilt bränsle. 
Investeringen i en DX100 kan vara 
snabbt återbetald. Och samtidigt 
får anläggningen också en väl 
fungerande provtagare för dioxin 
och furan.

DX100 systemöversikt med tillägg av CO2-provtagning – behållaren nära golvet i skåpet med 
styrutrustning. Skissen visar avfuktaren inbyggd i skåpet. Alla komponenter är inte utritade.

DX100

• Isokinetisk långtidsprovtagning    
   enligt EN 1948:2006.

• Avsedd för provtagning av        
  dioxin, furan och som option      
  CO2.

• Provtagningsintervall från 6      
   timmar upp till 8 veckor.

• Matchar rökgashastigheter från  
   2 till 30 m/s.

• Provet analyseras i externt   
   laboratorium.

• Kontakta OPSIS för mer   
   information!


