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Mätning av gaskoncentrationer i aluminiumindustrin kan vara en 
utmaning på grund av reaktiva gaser, höga stofthalter och höga 

temperaturer. Traditionella samplande mätinstrument kräver 
mycket underhåll i sådana miljöer. OPSIS-systemen med sina 
öppna ljussträckor är ett bättre val. De ger hög noggrannhet, 

korta responstider och långa underhållsintervall.  
Läs mer på sidorna 8-10.
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Nu kommer nya regler för 
kontinuerlig mätning av kvicksilver. 
Reglerna gäller vid förbränning av 
avfall och styrs av EU-direktiv för 
industriutsläpp. Mätningarna måste 
vara igång 2023. Läs mer om EU-
regler i artikeln på sidan fyra.

Ni som har ett OPSIS-system 
kan enkelt lägga till parametern 
kvicksilver. Det gäller både 
rengasmätning för rapportering och 
rågasmätning t.ex. för dosering av 
aktivt kol. Kontakta oss så berättar 
vi mer.
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Bästa OPSIS-vänner!

Bred kunskap – en trygghet för alla
Vi är måna om att vår personal har rätt utbildning och kompetens för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, både när det 
gäller produktion och vid arbete ute hos våra kunder. Vi genomför 
därför regelbundet interna utbildningar för att upprätthålla kunskap och 
medvetenhet kring säkerhet. Då kan både vi och våra kunder känna sig 
trygga med OPSIS produkter och när OPSIS utför sina uppdrag i fält.

Under hösten har t.ex. våra serviceingenjörer och vår 
produktionspersonal fördjupat sin kännedom om elsäkerhet. De som 
arbetar med fältkalibrering har dessutom blivit rustade med utökade 
kunskaper kring säker gashantering, ADR-transporter och nya ISO/IEC 
17025-standarden.  

Vi fortsätter arbeta för god service som bygger på kunskap och omsorg.
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HALLÅ ULF!

Hur känns det så här ett år 
senare, har du kommit in i dina 
nya arbetsuppgifter?
Generellt känns det väldigt bra. 
Många av de regler och krav 
som varit nya för mig har fallit 
på plats. Ser jag tillbaka har det 
gått bättre än jag trodde från 
början, mycket beroende på stort 
stöd och engagemang från vår 
serviceorganisation och annan 
personal.

Finns det något särskilt som du är 
nöjd med från året som gått?
I några upphandlingar blev det 
snävt med tid mellan beslut 
och leverans men trots det lyckades vi installera utrustning i tid och leverera data utan att äventyra kraven på 
tillgänglighet.

Hur ser din agenda ut framöver? Händer det något spännande? 
Det är väldigt mycket på gång. Närmast i tiden ligger installationer i Halmstad och Helsingborg. Ytterligare 3-4 
upphandlingar väntar på avgöranden och vi hoppas få leverera våra tjänster även där.

Hur ser du på framtiden för OPSIS mättjänst?
Jag tror detta är rätt väg att gå. Kommuner och andra aktörer som ansvarar för att mätningar görs får det allt 
svårare att på egen hand leva upp till alla krav som ställs. OPSIS kan avlasta befintliga resurser och hjälpa till på 
ett kostnadseffektivt sätt. Vi har pålitlig mätutrustning och svårslagen kompetens för att underhålla den. Vi ser till 
att hålla oss uppdaterade om alla regler och vi kan därför sköta både instrument och rapportering i rätt tid och 
på rätt sätt.

I OPSIS-nytt nummer 3 2018 berättade vi att OPSIS mättjänst hade fått en ny ansvarig, Ulf Gustavsson. Nu 

har det gått ett år och vi valde att ställa några frågor till Ulf för att höra om vad som hänt sedan sist.

Ulf Gustavsson

Den 2500:e UV-DOAS-analysatorn har nu producerats.

Analysator nr 2500

OPSIS produktion är i skrivande stund större 
än någonsin och under hösten passerade vi 
ännu en milstolpe då UV-DOAS-analysator nr 
2500 producerades. Analysatorn har levererats 
till en av våra svenska kunder. 
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IED, BREF, BAT och AEL – hur hänger det ihop?
Säg ”BAT”, och en del får något 
skrämt i blicken, i alla fall om det 
sägs i samband med industriella 
utsläpp och krav på användning 
av bästa tillgängliga teknik för att 
minimera miljöpåverkan. Börjar 
man granska regler kring detta 
upptäcker man nämligen en 
djungel av begrepp (t.ex. BAT) 
och dokument på både EU- 
och nationell nivå, och det kan 
skrämma de flesta. Det finns dock 
en systematik i djungeln, och en hel 
del vägledning att tillgå.

IED OCH BREF
Industriella verksamheters 
tillåtna miljöpåverkan inom 
EU styrs numera av EU:s 
industriutsläppsdirektiv (IED, 
Industrial Emissions Directive) 
2010/75/EU. Det gäller för 
all industriell verksamhet i 
EU. Det började gälla 2013 
då det ersatte flera både 
generella och branschspecifika 
bestämmelser. IED:n som sådan 
är allmänt skriven, men hänvisar 
till referensdokument som ger 
ingående beskrivningar av metoder 

för att begränsa miljöpåverkan. 
Referensdokumenten kallas 
BREF:ar (BAT Reference 
documents, mer om BAT nedan) 
och finns i dagsläget i ett trettiotal 
varianter för olika typer av 
verksamheter och processer.

BAT OCH BAT-AEL
Slutsatserna i ett 
referensdokument, dvs. vad man i 
praktiken kan göra för att begränsa 
en industriell verksamhets 
miljöpåverkan, återfinns i ett 
kapitel i BREF:en och kallas 
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Av: Bengt Löfstedt

IED, BREF, BAT och AEL – hur hänger det ihop?

Ett biomassa-eldat kraftverk där 
emissionerna begränsas av BAT-AEL:er 
enligt IED:n och BATC:n för ”stora 
förbränningsanläggningar”.

BAT-slutsatser (BAT conclusions, 
BATC), där BAT står för Best 
Available Techniques. Slutsatserna 
kan finnas både med och utan 
angivna miljöprestandanivåer, 
AEPL:s (Associated 
Environmental Performance 
Levels). Prestandanivåer är 
”enkelt” mätbara och kan t.ex. 
handla om förbrukningsnivåer 
och utsläppsvärden. De senare 
kallas för BAT-AEL:er (Associated 
Emission Levels). BAT-slutsatser 
som inte är BAT-AEPL:er kan t.ex. 
handla om krav på kontroll och 

miljöledningssystem.

BAT-AEL:er finns för både utsläpp 
till luft och till vatten, och även 
ljudnivåer kan ges gränsvärden. 
BAT-AEL:erna är specifika för varje 
BREF, och även inom varje BREF 
finns det ofta gott om varianter 
för olika typer av verksamheter 
inom samma huvudområde. 
Det kan också finnas gott om 
särbestämmelser och undantag för 
vissa specifika fall.

BAT-AEL:er anges ofta som 
intervall. Låt oss som exempel titta 

på en äldre förbränningsanläggning 
för fast biomassa med tillförd 
effekt på 50-100 MW och som är 
i drift åtminstone 1500 h/år. I just 
det fallet finns det för närvarande 
t.ex. en BAT-AEL för NOX-utsläpp 
till luft där årsmedelvärdet av 
den kontinuerligt uppmätta, 
normaliserade NOX-halten (vid 
0 °C, 1 atm, 6% O2) anges till 
70-225 mg/Nm3. Det undre värdet 
(70) är en indikering av vad de 
bästa anläggningarna av denna 
typ klarade av vid tiden då BAT-
slutsatserna utformades. Det övre 
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Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Waste 
Incineration 

Industrial Emissions Directive 
2010/75/EU 
(Integrated Pollution Prevention and 
Control) 

JOINT RESEARCH CENTRE 
Directorate B – Growth and Innovation 
Circular Economy and Industrial Leadership Unit 
European IPPC Bureau 

Final Draft (December 2018)

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the 
Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The 
information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain 
confidential and/or privileged material. 
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17.12.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning L 334/17

DIREKTIV 

   

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU

av den 24 november 2010

om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) 
(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande

(1)   EUT C 182, 4.8.2009, s. 46.

,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande

(2)   EUT C 325, 19.12.2008, s. 60.

,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

(3)   Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2009 (EUT C 87 E,
1.4.2010, s.  191) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av
den 15  februari 2010 (EUT  C  107  E, 27.4.2010, s.  1). Europaparla
mentets ståndpunkt av den 7 juli 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT)
och rådets beslut av den 8 november 2010.

, och

av följande skäl:

(1) Ett antal väsentliga ändringar ska göras av rådets direktiv 
78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titan
dioxidindustrin

(4)   EGT L 54, 25.2.1978, s. 19.

, rådets direktiv 82/883/EEG av den
3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer 
som påverkas av avfall från titandioxidindustrin

(5)   EGT L 378, 31.12.1982, s. 1.

, rådets 
direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgär
der för harmonisering av programmen för att minska och 
slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxi
dindustrin

(6)   EGT L 409, 31.12.1992, s. 11.

, rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 
1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska 

föreningar förorsakade av användning av organiska lös
ningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

(7)   EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av 
den 4 december 2000 om förbränning av avfall

(8)   EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

, Euro
paparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den
23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av 
vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar

(9)   EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av 
den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att före
bygga och begränsa föroreningar

(10)   EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

. Av tydlighetsskäl 
bör dessa direktiv omarbetas.

(2) För att förebygga, minska och  i möjligaste mån eliminera 
föroreningar från industriella verksamheter, i enlighet med 
principen om att förorenaren ska betala och principen om 
förebyggande åtgärder mot föroreningar, är det nödvän
digt att fastställa en allmän ram för kontroll av viktiga 
industriella verksamheter där insatser vid källan priorite
ras, liksom ett varsamt utnyttjande av naturresurserna samt 
att vid behov ta hänsyn till de ekonomiska omständighe
terna och de lokala särdragen på den plats där den indu
striella verksamheten bedrivs.

(3) Skilda tillvägagångssätt för begränsning av utsläpp till luft, 
vatten eller mark kan komma att gynna en överföring av 
föroreningar från en miljö till en annan i stället för att 
skydda miljön som helhet. Det är därför lämpligt att före
skriva samordnade åtgärder för förebyggande och begräns
ning av utsläpp till luft, vatten och mark, för 
avfallshantering, för energieffektivitet och för förebyg
gande av olyckor. Sådana samordnade åtgärder kommer 
även att bidra till att uppnå rättvisa konkurrensvillkor i 
unionen genom att tillnärma kraven på miljöprestanda för 
industriella anläggningar.

   

 

  

  

  

 

  

 
 

  

   

 

 

 
  

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 
  

 

 
 
  

 

  
   

 

    
   
  

  
 

 
 

  
    
     
  

 
 

    
  

Första sidan av IED:n.

Utkastet till WI-BREF från EU:s Joint Research Centre.

värdet (225) anger vad som kan 
tillåtas enligt IED, såvida man inte 
får dispens. Skulle anläggningen 
ha en annan effekt eller vara 
nybyggd så gäller andra intervall. 
Som exempel på undantag så höjs 
den övre gränsen för den angivna 
typen av anläggning något om 
den genomsnittliga kaliumhalten 
och/eller natriumhalten i bränslet 
överstiger vissa värden. Det gäller 
att läsa det finstilta!

SVENSK TILLÄMPNING
Åtminstone i Sverige blir 
den övre gränsen för en 
BAT-AEL automatiskt ett 
verksamhetskrav fyra år efter 
att en BREF har antagits. 
Det regleras av den svenska 
industriutsläppsförordningen 
(2013:250), IUF. Det anses 
vara en rimlig tid för att göra 
förändringar och anpassningar 
av den berörda verksamheten. 
Om biomassakraftverkets NOX-
årsmedelvärde översteg 225 mg/
Nm3 när den aktuella BREF:en 
antogs så hade man alltså fått 
fyra år på sig att t.ex. förbättra 
rökgasrenings-anläggningen för att 

minska NOX-utsläppen 
till tillåtna nivåer, eller 
möjligen att invända 
och hoppas på att man 
hinner få dispens inom 
tidsfönstret.

I Sverige förekommer 
också begreppet 
BMT (bästa möjliga 
teknik) i miljöbalken. 
BMT används bl.a. 
vid utformning av 
miljötillstånd. BMT är 
ofta kopplade till BAT-
slutsatserna men kan 
också ange strängare 
villkor, t.ex. kommande 
BAT-slutsatser som ännu 
inte är antagna eller 
hänsyn till sammanvägda 
bedömningar av 

miljöpåverkan.

EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
BREF:arna är levande dokument. 
EU har ambitionen att de skall ses 
över och förbättras med hänsyn till 
nytillkomna metoder och tekniker 
åtminstone vart åttonde år. BAT-
slutsatser och särskilt BAT-AEL:er 
kan alltså stramas åt utan att några 
grundläggande direktiv (IED), lagar 
eller förordningar (IUF) behöver 
skrivas om.

Ett exempel på processerna 
kring BREF:ar och BAT-
AEL:er är vad som gäller för 
avfallsförbrännings- 
anläggningar. Fram tills helt 
nyligen var den antagna 
BREF:en från 2006, och 
därmed faktiskt tillkommen 
redan under det äldre 
IPPC-direktivet, en av 
föregångarna till IED:n. EU:s 
ambition att uppdatera 
BREF:ar vart åttonde år 
har alltså inte uppfyllts just 
här, men nu är i alla fall 
en ny WI-BREF (Waste 
Incineration BREF) färdig. 
Ett slutgiltigt utkast från 
EU:s Joint Research 

Centre (JRC) publicerades i 
december 2018 och motsvarande 
formella förslag från IED-styrorganet 
”IED Article 75 Committee” (IEDC) 
publicerades i juni 2019. Den nya 
WI-BATC:n blev fastställd av EU-
kommissionen i november och den 
publicerades formellt i EU:s officiella 
tidning den 3 december 2019. Nu 
startar fyraårs-fönstret inom vilket 
avfallsförbränningsanläggningar 
skall anpassa sin verksamhet efter 
de nya BAT-slutsatserna och nya 
BAT-AEL:er. Bl.a. införs det i vissa 
fall krav på kontinuerlig mätning av 
utsläpp av total-kvicksilver till luft.

MER ATT LÄSA
Svenska Naturvårdsverket har 
publicerat en vägledning om 
industriutsläppsbestämmelser som 
ger mer ingående beskrivningar 
av innebörden av BAT och BAT-
AEL:er, och hur dessa kopplas till 
svenska industriella verksamheter 
genom lagstiftning och 
tillståndsprövningar. Här finns också 
gott om referenser till ytterligare 
källor inklusive EU:s BREF:ar. 
Vägledningen hittas enklast genom 
att söka efter ”Rapport 6702” 
på naturvardsverket.se och välja 
dokumenttyp ”publikationer”.
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14 frågor till Mølleåværket i Danmark

Mølleåværket ligger norr om Köpenhamn och är en förbränningsanläggning som tar hand om slam från 

närliggande reningsverket Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi ställde några frågor till Mette Sønderup som är 

elektriker på anläggningen.

1. Vilken typ av panna har ni? 
Vi har en fluidbädd där vi bränner 
överskottsslam från reningsverket.

2. Vilken effekt totalt?
Effekten ligger på ca 600 kW. Dock 
är målet inte att utvinna värme utan 
att förbränna slam.

3. Vilka typer av rening har ni?
Rökgasen renas genom att 
använda en blandning av 
bikarbonat och aktivt kol i ett 
slangfilter.

4. Vilka olika typer av bränsle använder 
ni?
Överskottsslam från reningsverket 
med olja och biogas som tillägg.

5. Antal anställda?
Vi är tio stycken anställda, varav 

två sköter den dagliga driften av 
förbränningsanläggningen. 

6. Vilka är ägare till anläggningen?
Lyngby-Taarbæk kommune.

7. Vilka myndighetskrav arbetar ni 
under?
Affaldsforbrændingsdirektivet.

8. Vilken är er tillsynsmyndighet?
Lyngby-Taarbæk kommune.

9. Hur arbetar ni med miljömätningen 
och med vilka intervall?
Kontroll av EnviMan-rapporter sker 
på daglig basis och QAL3-test sker 
var tredje vecka. 

10. Omfattas ni av EN 14181 eller annan 
standard?
Vi omfattas av EN 14181.

11. Om ja, har ni genomfört QAL2 eller 
AST?
Båda.

12. Vad mäter ni när det gäller 
rökgasanalys?
SO2, NO, NO2, CO och CH4 (som 
utryck för TOC).

13. Vad har ni för mätutrustning?
En AR600- och en AR650-
analysator, en flödesmätare, en 
stoftmätare och ett fast-loop-
system.

14. Var i processen mäter ni?
Efter slangfiltret.
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Av: Bengt Löfstedt

Luftkvalitets- och 
emissionsmätningar 
i aluminiumindustrin

Utvinning av aluminium

Aluminium lämpar sig väldigt bra 
för återvinning och omsmältning till 
nya aluminiumprodukter, men det 
sker också mycket nyproduktion. 
Då utvinns aluminiumet främst ur 
mineralen bauxit som bryts bl.a. i 
Australien, Kina, Brasilien, Indien 
och Västafrika.

I ett första steg mot metalliskt 
aluminium mals och blandas bauxit 
med natriumhydroxid och utsätts 
först för tryck och sedan för hög 
värme. Resultatet är aluminiumoxid. 
I ett andra steg utsätts 
aluminiumoxiden för elektrolys i ett 
bad av fluorföreningar, främst kryolit 
(Na3AlF6) men även kalciumfluorid 
(CaF2) under höga temperaturer. 
Då frigörs och utvinns den rena 
aluminiummetallen. Elektrolysen 
sker med hjälp av kolanoder där 
syret i aluminiumoxiden ansamlas 
och CO och CO2 bildas. Dessutom 
bildas oftast mer eller mindre höga 
halter av andra luftföroreningar som 
t.ex. NO2, SO2 och HF.

Problemet med HF

Varje typ av luftförorening är 
förstås ett problem, men just i 
aluminiumindustrin är nog HF det 

största bekymret. HF är extremt 
reaktivt och etsar bl.a. glas. I 
kombination med vatten bildas en 
mycket frätande och giftig syra 
som snabbt ger brännskador på 
hud och även orsakar blindhet och 
vätskeansamling i lungorna. Höga 
halter är bokstavligt talat livsfarliga.

Det finns ofta strikta 
yrkeshygieniska gränsvärden för 
vilken HF-exponering som tillåts, 
uttryckt som medelkoncentration 
under olika tidsintervaller. Ur 
arbetsmiljösynpunkt är det 
därför viktigt att övervaka 
HF-halten i anslutning till 
produktionsprocessen, men det 
är också av intresse att mäta 
utsläpp av HF till omgivningen. 
Sådana utsläpp kan ske både via 
rökgaskanaler och i form av diffusa 
emissioner genom smälthallarnas 
takventilation.

Mätning av HF-halterna

OPSIS har lösningen på 
utmaningen att övervaka HF-
halterna, i första hand i form av 
den laserdiodbaserade LD500-
analysatorn. Den kan användas 
både för att mäta höga halter i 
rökgaskanaler och låga halter i 

luften inuti eller utanför smälthallen. 
En och samma analysator kan 
användas till bägge uppgifterna 
samtidigt.

En optisk fiber leder laserljuset från 
LD500:an till en sändarenhet. Där 
skickas en öppen ljusstråle ut mot en 
mottagare. Direkt i mottagaren sitter 
en detektor, och signalen från denna 
leds via en annan optisk fiber tillbaka 
till LD500:an där ljusabsorptionen 
kan mätas och halterna av HF 
beräknas.

Tack vare de optiska fiberkablarna 
kan den känsliga elektroniken i 
analysatorn separeras från de starka 
magnetfälten och den i övrigt tuffa 
miljön i smälthallarna. Kablarna kan 
vara flera hundra meter långa. Tack 
vare fiberkablarna går det också 
att multiplexa mätningarna, dvs. 
låta en och samma LD500 mäta på 
flera olika ljussträckor, ibland även i 
olika smälthallar. Det ger en väldigt 
enkel, kostnadseffektiv och driftsäker 
lösning.

Övervakning av andra luftföroreningar

OPSIS kan förstås också hjälpa 
till med att övervaka andra 
luftföroreningar som förekommer i 
aluminiumindustrin. Det är vanligt att 

OPSIS mätinstrument fungerar mycket bra för att mäta halter av bl.a. vätefluorid, HF. Det har gjort att OPSIS 

genom åren kunnat installera åtskilliga mätsystem hos olika aluminiumtillverkare runt om i världen.
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NO2- och SO2-halter efterfrågas 
men det går även att mäta 
andra ämnen, både i emissioner 
och i omgivningsluften. Oftast 
handlar det då om att använda 
en ”klassisk” DOAS AR500-
analysator med en egen ljussträcka 
som kompletterar LD500:an och 
dess ljussträcka. Även i AR500-
fallet separeras analysatorn från 
ljussträckan med hjälp av optiska 

fiber som ofta kan tillåtas vara 
mycket långa, och även i AR500-
fallet är det möjligt att multiplexa 
mätsträckorna för att effektivt 
kunna täcka in t.ex. flera olika 
smälthallar.

Om man vill mäta både HF och 
andra ämnen men det inte finns 
behov av att kunna mäta riktigt 
låga HF-halter så kan LD500:an 
och AR500:an ersättas av en 

enda AR520. Det är en variant av 
AR500:an som förutom att mäta 
t.ex. NO2 och SO2 i UV-området 
även har en detektor för HF-
mätning i IR-området.

Integrering

Att mäta och att mäta rätt är 
förstås viktigt, men det gäller också 
att kunna göra mätresultaten 
tillgängliga. I första hand bör 
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Två mottagare av typen RE150 nära taket i en aluminiumproduktionshall. Hallen är i detta fall 
så lång att den bästa lösningen var att dela upp den på två mätsträckor. Det säkerställer bra 
ljusnivåer och därmed bra kvalitet på mätdata samtidigt som data kan genereras även vid ett 
eventuellt bortfall av endera mätsträckan. I just denna installation leds ljuset från mottagarna 
via en multiplexer till en AR520 som mäter SO2- och HF-halterna i arbetsmiljön. Den lilla 
ljusfläcken i bortre änden av hallen är öppningen på den ena sändarenheten.

Exempel på ett LD500-baserat system som kombinerar två mätsträckor i rökgaskanaler och två mätsträckor för övervakning av 
arbetsmiljön. I det senare fallet är sändare och mottagare kombinerade i samma enhet, och det behövs bara en passiv reflektor i bortre 
änden av den dubbelriktade ljussträckan.

mätdata överföras i realtid till t.ex. 
ett kontrollrum där övervakning 
samt varningar och larm vid 
förhöjda halter kan integreras 
med övrig processtyrning. Här 
är det viktigt att även tänka 
på hur man skall hantera ev. 
kommunikationsproblem och 
avbrott i mätningarna t.ex. på 
grund av kalibreringar.

Mätdata kan förstås också 
lagras för att kunna redovisa 
halterna mot t.ex. miljö- och 
arbetsmiljömyndigheter. Lagring 
och redovisning kan ske i 
processtyrsystemet, men som 
en extra säkerhet lagras alltid 
mätresultaten även i OPSIS-
instrumenten. OPSIS erbjuder 
också molntjänster kallade OPSIS 
Monitoring Services, där data 
kan lagras och tillgängliggöras. 
Tjänsterna tillhandahålls från OPSIS 
egna servrar. All data överförs 

krypterat, och bara de som har 
tillgång till rätt inloggningsuppgifter 
kan komma åt informationen. 
Att låta OPSIS hantera 
mätdata är därför lika säkert 

som om det görs internt inom 
produktionsanläggningen, och 
det kan många gånger göra det 
enklare att se till att rätt personer 
får tillgång till rätt data.
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Lös krysset och skicka in senast den 31 januari 2020 till adressen 'OPSIS AB, Att. EÖ 
Box 244, 244 02 Furulund' med namn och adress för att vinna fina OPSIS-prylar.
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Bulgarien
Labconsult har beställt ett AQM-system 
till Veliko Tarnovo. Samma slutkund 
skall också få levererat utrustning för att 
uppgradera ett CEM-system. Det har 
också lagts en beställning på en CEM-
uppgradering för leverans till Burgas.

Estland
Viru RMT har lagt en order på ett System 
400HWE, en O2000 och OPSIS Data 
Services inklusive en WT256 för leverans 
till KKT. De har också beställt ett System 
400HWE som ska installeras hos deras 
moderbolag VKG.

Indien
Nevco Engineers har lagt flera 
systemorder: ett System 400BASIC som 
skall installeras hos Grasim Industries 
i Rehla, tre System 400BASIC till ACC 
Wadi, ett System 400BASIC som 
går till Ganesh Polychem, ett System 
400BASIC för installation hos NALCO 
CPP, och ett System 300BASIC till Tata 
Sponge Iron. De har också beställt ett 
System 400 för mätning av Cl2 och en 
LD500-analysator för HCl-mätning på 
två mätsträckor för leverans till Kutch 
Chemicals.

Kazakstan
Gidromet har lagt en order på ett 
System 400EXT och en O2000 som ska 
installeras hos Kazakhmys.

Kina
A. Johnson Environmental Technical Co. 
har lagt flera beställningar: ett System 
300BASIC skall levereras till Xiamen 
Tongan EPMS, ett System 300BASIC 
går till Xiamen Huli EPMS, ett System 

300BASIC levereras till Fuzhou CL EPMS, 
och en LD500 för mätning av H2S skall 
installeras hos Shandong JMMSD. Sist 
men inte minst har de också beställt 13 
tunnelsystem med AR500-analysatorer 
och ER060T samt OPS30 för att mäta 
NO2 och CO i Tuen Mun-Chek Lap Kok-
tunneln i Hongkong.

Lettland
Envilat har lagt en order på en SM200 för 
leverans till Riga.

Litauen
SiemTecha har lagt en order på ett 
System 400BASIC som kommer att 
levereras till Lifosa.

Marocko
Fortrade har beställt bl.a. ett System 
400WASTE, ett System 400HWE och 
en WT256 som kommer att levereras till 
Lafarge Holcim i Oujda.

Polen
ATUT har lagt en order på ett System 
400EXT, en O2000 och en WT256 som 
kommer att installeras hos Guardian 
Czestochowa. De har även beställt 
uppgradering av ett CEM-system hos 
Rockwool.

Ryssland
ECOS har lagt en order på en OPS30-,    
en OPS40- och en OPS51-analysator 
samt en SM200 som skall levereras till 
Gazprom.

Spanien
DIMA har lagt order på ett System 
400WASTE för leverans till Portland 
El Alto, ett System 400WASTE 
och en O2000 som skall installeras 

hos Cementos Lemona, och en 
uppgradering av ett CEM-system hos 
Cementos Molins.

Sydkorea
Woori Environmental Technology har 
lagt en order på ett System 300EXT som 
kommer att levereras till NIER.

Sverige
Consilium har beställt flera System M800 
för leverans till ett antal olika slutkunder.

Halmstads kommun har beställt 
OPSIS Mättjänst för övervakning och 
rapportering av NO2-, bensen-, ozon- 
och PM10-halter.

Helsingborgs stad har beställt OPSIS 
Mättjänst för mätning och rapportering 
av halterna av NO2, SO2, ozon, PM2.5 

och PM10.

Thailand
Sithiphorn Associates har lagt en order 
på ett System 300EXT för leverans till 
NREI Laos.

Tyskland
Vårt dotterbolag OPSIS GmbH har 
förmedlat flera systemorder: ett System 
400CS för Hg-mätning hos T.A. Lauta 
STEAG, ett kombinerat System 400CS 
och 400HWE för bl.a. THg-mätning hos 
IUTA, ett System 400BASIC för mätning 
av formaldehyd hos Standardkessel 
Baumgarte, och fyra System 400BASIC 
för att mäta SO2, NO och Hg hos AVEA. 
Dessutom har det via tyska kanaler även 
kommit order på ett System 400BASIC 
och ett LD500-system för att mäta Hg, 
HCl, NH3 och H2O hos Stockholm Exergi 
(Högdalenverket) i Stockholm.

Nya order

OPSIS minns....
Året var 1988 och Ronald Karlsson från 
OPSIS presenterade OPSIS mätsystem för 
drottning Beatrix av Nederländerna. Detta 
var starten på ett långt samarbete med 
våra holländska distributör Envico. Närmast 
i bilden syns även OPSIS-grundarna Leif 
Unéus till vänster och Svante Wallin till höger. 


