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Referenslaboratoriets rekommendation angående godkännande 
 
Mätmetod:  Mätning av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens enligt SS-EN 

14212. 
 
Instrumentbeteckning:  AF22M UV Fluorescent SO2 Analyzer. 
 
Ämne/parameter:  Svaveldioxid, SO2
 
Tillverkare:  Environnement SA, Frankrike. 
 
Ansökan från: Palgo AB, Arlöv. 
 
Användningsområde:  Mätning av svaveldioxid i utomhusluft för övervakning av miljökva-

litetsnormen. 
 
Mätområde:  SO2: 0 – 1 000 µg/m3. 
 
Anmärkningar:  Testresultaten baseras på de genomförda mätningarna av TÜV Rhe-

inland, Köln januari - november 2007 och analysatorer med mjukva-
ra version V1.22.  

 
Underlagsrapport:  TÜV Rheinland, Report Number: 936/21206773/A, daterad 9/11 

2007. 
 
Rekommendationer:  Med den angivna rapporten som underlag bedömer referenslaborato-

riet att instrumentet "AF22M UV Fluorescent SO2 Analyzer" tillver-
kat av Environnement SA, Frankrike uppfyller kraven i referensme-
toden SS-EN 14212:2005 för mätning av SO2 och kraven på mätosä-
kerhet i EG-direktivet 2008/50/EG, bilaga I. 
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Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) 
Referenslaboratoriet för tätortsluft 
 
 
 
 

 
Bilaga till 
Referenslaboratoriets bedömning angående godkännande av analysatorn 
"AF22M UV Fluorescent SO2 Analyzer" tillverkad av Environnement SA 
och som mäter enligt referensmetoden för svaveldioxid (SS-EN 14212) 
 
Bakgrund: 
Palgo AB, Arlöv har 2012-01-10 ansökt hos Naturvårdsverket att instrumenten "AF22M UV 
Fluorescent SO2 Analyzer" tillverkat av Environnement SA, Frankrike skall rekommenderas 
för mätning enligt referensmetoden SS-EN 14212:2005 för svaveldioxid (ultraviolett fluore-
scens).  
 
Som underlag för ansökan har bifogats: 

TÜV Rheinland, Köln, Report Number: 936/21206773/A, daterad 9/11 2007. 

Detta dokument är underlag för typgodkännande i Tyskland (BMU 2008-02-14). 

 
Mätmetod: 
Referensmetoden för SO2 är mätningar med ultraviolett fluorescens. Tekniken bygger på att 
UV-strålning (våglängd 200 – 220 nm) som passerar en mätkyvett fylld med provgas delvis 
absorberas av svaveldioxidmolekylerna som därvid exciteras till en högre energinivå enligt 
följande reaktion: 

 SO2 + hv → SO2* 

Vid återgång till grundtillståndet avger de exciterade molekylerna den absorberade energin i 
form av ljus (våglängd 240 – 420 nm) enligt  

SO2* → SO2 + hv' 

Intensiteten av det utsända ljuset beror på antalet SO2-molekyler i provgasen och är därmed 
proportionell mot koncentrationen av SO2 enligt 

 F = k x cSO2

där F är intensiteten av fluorescensstrålningen, k är en proportionalitetsfaktor och cSO2 är kon-
centrationen av SO2. 
 
Innan provgasen leds in i mätkyvetten passerar gasen ett partikelfilter för att undvika interfe-
renser som beror på partiklar. Provgasen passerar också en skrubber som tar bort kolväten 
som kan påverka mätutslaget. 
 
Eftersom mätsignalen är proportionell mot antalet SO2-molekyler i mätkyvetten är det viktigt 
att trycket och temperaturen hålls konstant. 
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Principen för mätning av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens med finns i figur 1 nedan 
och en schematisk översikt av mätning med AF22M UV Fluorescent SO2 Analyzer i figur 2. 
 

 
 1 Sample 8 Optical outlet filter 
 2 Sampling inlet filter 9 Modulator 
 3 Selective traps for interfering agents 10 Photomultiplier tube 
 4 Optical filter 11 Compensation pressure flow rate 
 5 Reaction chamber 12 Synchronous electronic amplification 
 6 UV lamp 13 Pump 
 7 Optical trap 14 Exhaust 
 
Figur 1: Principskiss för mätning av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens (från SS-EN 

14212:2005). 
 
 
 

 
 
Figur 2: Schematisk översikt av mätning av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens med 

AF22M UV Fluorescent SO2 Analyzer. 
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Testprogram:  
För gasanalysatorer som skall användas för kontroll av miljökvalitetsnormer enligt EU-
direktivet gäller att de skall uppfylla de prestandakrav som anges i referensmetoden. För sva-
veldioxid är det SS-EN 14212:2005 "Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentra-
tionen av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens." För att uppfylla kraven i standarden be-
höver en rad tester utföras, dels på laboratorium och dels genom fältmätningar. Dessa tester 
utförs av laboratorier som är ackrediterade och godkända för sådana kontroller. De kriterier 
som ska kontrolleras och de krav som ska uppfyllas för att instrumentet uppfyller prestanda-
kraven i direktivet finns angivet i SS-EN 14212:2005. 
 
 
Bedömning: 

Referenslaboratoriets bedömning har skett utifrån den insända dokumentationen för använd-
ningsområdet kontinuerliga immissionsmätningar av SO2 i tätortsluft och liknande tillämp-
ningar avseende kontroll av MKN.  

Laboratorie- och fälttester av instrumenten "AF22M UV Fluorescent SO2 Analyser" från En-
vironnement SA utfördes av TÜV Rheinland, Köln, Tyskland enligt standarden SS-EN 
14212:2005. Samtidiga parallella mätningar med två analysatorer utfördes. Laboratorietester-
na och fältmätningarna från TÜV visar att de krav som finns för konstruktion, utformning och 
praktisk användbarhet som anges i EN 14212:2005 är uppfyllda för instrumentet "AF22M UV 
Fluorescent SO2 Analyser" från Environnement SA. Av de presenterade resultaten framgår 
också att samtliga prestandakrav enligt standarden var uppfyllda liksom kravet på den utvid-
gade mätosäkerheten enligt direktivet 2008/50/EG, bilaga I. 

Med den angivna rapporten som underlag bedömer referenslaboratoriet att instrumentet 
"AF22M UV Fluorescent SO2 Analyser" från Environnement SA uppfyller kraven i referens-
metoden SS-EN 14212:2005 för mätning av SO2. 
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