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Referenslaboratoriets rekommendation angående likvärdig metod 
 
Mätmetod: Kontinuerlig mätning av PM2,5-fraktionen av svävande partiklar i 

utomhusluft med β-absorptionsmetod. 

Instrumentbeteckning: Opsis SM 200 med PM2,5 Pre-separator. 

Ämne/parameter:  PM2,5-fraktionen av svävande partiklar. 

Tillverkare:  OPSIS AB, Box 244, SE-244 02  Furulund. 

Användningsområde:  För kontinuerliga immissionsmätningar av PM2,5-fraktionen av 
svävande partiklar i tätortsluft och liknande tillämpningar avseende 
kontroll av miljökvalitetsnormer. 

Testat mätområde:  0 till 200 μg/m3

Mjukvara:  Version 1.04.10 

Anmärkningar: Rekommendationerna gäller under följande förutsättningar: 

 Filtermaterial: 2 μm teflonfilter, Ø 47 mm 

 Luftflöde: 2,3 m /h vid aktuellt tryck och temperatur 3

 Tester och service ska ske enligt tillverkarens rekommendationer 

 Instrumentet kalibreras regelbundet mot referensmetoden. 

 För att få uppmätta halter med SM200 likvärdiga med referensme-
toden ska en kalibreringsfaktor användas: 

    PM2,5(ref) = PM2,5(SM200) − 1,4 μg/m3. 

Underlagsrapporter:  TÜV Rheinland Report No 936/21205849/A dated 26 March 2009. 

Rekommendationer:  Med den angivna rapporten som underlag bedömer referenslabora-
toriet att instrumentet SM 200 från Opsis AB är likvärdigt med re-
ferensmetoden för PM2,5, SS-EN 14907:2005. 
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Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) 
Referenslaboratoriet för tätortsluft 
 
 
 
 

Bilaga till 
Referenslaboratoriets bedömning angående Opsis SM 200 som likvärdig 
metod med referensmetoden för mätning av PM2,5 (SS-EN 14907) 
 
Bakgrund: 
Opsis AB har 2010-01-21 ansökt hos Naturvårdsverket att β-instrumentet SM 200 skall re-
kommenderas som likvärdigt med referensmetoden SS-EN 14907:2005 för mätning av parti-
kelfraktionen PM2,5 i utomhusluft. Ansökan har bedömts enligt rutinen "Hantering av certifie-
ring av mätinstrument och rekommendation av likvärdiga metoder för kontrollen av miljökva-
litetsnormer för utomhusluft", Avdelningsprotokoll M 214-07, 2007-11-29.  
 
Som underlag för ansökan har Opsis AB bifogat: 

RAP-209 = TÜV Rheinland Report No 936/21205849/A dated 26 March 2009: "Report on 
the Suitability Test of the OPSIS SM 200 Emission Measuring Instrument with 
PM2.5 Pre-separator marketed by OPSIS AB for the PM2.5 Suspended Particles 
Fraction". 

Med detta dokument som underlag har Opsis SM 200 förklarats vara likvärdigt med referens-
metoden EN 14907 i Tyskland (beslut BMU 2009-08-03). 

Förklaringar: 
TÜV: Förkortning för Technischer Überwachungsverein. En tysk organisation med regionala 

underavdelningar runt om i Tyskland. TÜV fungerar som en oberoende konsult och 
kontrollerar fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon m.m. TÜV har mycket 
stränga krav för att godkänna (TÜV geprüft) och har blivit en av de starkaste kvali-
tetsmärkningarna internationellt. 

 
Mätmetod: 
Opsis instrument SM 200 samlar in PM2,5-fraktionen av partiklarna i luften på ett filter med 
diametern 47 mm. Partikelhalten i utomhusluften bestäms med β-absorptionsmetoden. Prov-
luften sugs in genom ett provluftsintag konstruerat för att medge uppsamling av en bestämd 
storleksfraktion, i detta fall PM . Partiklarna samlas upp på ett filter som växlas automatiskt 
efter 1 dygn. Massbestämningen bygger på reduktionen av intensiteten som blir när en β-ståle 
passerar genom de uppsamlade partiklarna på filtret. Strålningsintensiteten mäts före och efter 
provtagningen av partiklar. Intensitetsskillnaden med och utan partiklar på filtret är proportio-
nell mot partikelmassan på filtret. Genom att samtidigt också provluftsflödet mäts kan halten 
PM  i luften bestämmas. Efter provtagningsperiodens slut (24 h) växlas filter och en ny 
provtagningsperiod påbörjas. I figur 1 nedan visas principen för ett ß-strålinstrument. 
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1 Provtagningshuvud 5. Blankfilter 
2. Insugsrör 6. Pump 
3. β-strålkälla 7. Provtagningssteg 
4. β-strålmottagare 8. Provtagna filter 
 

Figur 1 Principen för β-strålinstrument med filterväxling.
 
 
I figur 2 nedan visas hur instrumentet SM 200 är uppbyggt. 
 

 
Figur 2 Uppbyggnaden av SM 200-instrumentet. 
 
 
Det mätområde som testats i den bifogade underlagsrapporterna var 0 – 200 μg/m3. 
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Testprogram:  
För partikelmätare som skall användas för kontroll av Miljökvalitetsnormerna (MKN) gäller 
att mätresultatet skall vara likvärdigt med referensmetoden. Det som krävs är att specificerade 
tester skall genomföras för att visa att prestandakraven i standarden SS-EN 14907:2005 "Ut-
omhusluft – Gravimetrisk standardmetod för att bestämma massfraktionen av PM2,5 av 
svävande partiklar" har uppnåtts. Hur dessa tester skall genomföras finns beskrivet i kapitel 9 
av EU-dokumentet "Guidance for the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monito-
ring Methods", (senaste version från januari 2010). EU-kommissionen har beslutat att det är 
detta dokument som skall användas för att testa metoders likvärdighet med referensmetoderna 
enligt luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EG. 

 
 
Bedömning: 

Referenslaboratoriets bedömning har skett utifrån den insända dokumentationen för använd-
ningsområdet kontinuerliga immissionsmätningar av PM10- och PM2,5-fraktionerna av svävan-
de partiklar i tätortsluft och liknande tillämpningar avseende kontroll av MKN (Miljökvali-
tetsnormer enligt NFS 2007:7; dygnsmedelvärden, årsmedelvärden).  

Som underlag för sin ansökan om likvärdighet med referensmetoden lämnade Opsis AB i ja-
nuari 2010 ett tyskt certifikat för att SM 200 uppfyller kraven i EN 14907 (publicerat i Bunds-
anzieger 25 augusti 2009) av PM2,5-fraktionen av svävande stoft. Godkännandet bygger på 
mätningar utförda av TÜV Rheinland, se under Bakgrund ovan. Testerna i denna rapport har 
gjorts enligt kraven i SS-EN14907, "Guidance of Equivalence" ,VDI Guidline 4202:1 och 
VDI Guideline 4203:3. Laboratorietesterna visar att de krav som finns för konstruktion, ut-
formning och praktisk användbarhet är uppfyllda för SM 200. Resultatet av de omfattande 
fältmätningarna visade att kraven i standarden SS-EN 14907 och EU-guiden var uppfyllda.  

Referenslaboratoriet bedömer utifrån den presenterade dokumentationen att SM 200 kan re-
kommenderas som likvärdig med referensmetoden SS-EN 14907 under förutsättning att in-
strumentet är utrustat som vid fälttesterna, att filtermaterial är 2 μm teflonfilter (Ø 47 mm), 
provgasflödet är 2,3 m3/h vid aktuellt tryck och temperatur, och att tester och service sker 
enligt tillverkarens rekommendationer och instrumentet måste regelbundet kalibreras på plats 
med den manuella referensmetoden enligt SS-EN 14907. 

Att instrumentet SM 200 bedöms ge likvärdiga resultat med referensmetoderna innebär inte 
att mätresultaten efter installation på mätplatsen utan vidare kan användas för att övervaka 
miljökvatitetsnormer (MKN). Som alltid efter att ett nytt instrument installerats på en mätplats 
skall instrumentets funktion och prestanda kontrolleras på mätplatsen. Då det ännu inte finns 
någon färdig standard som beskriver vad som skall uppfyllas vid automatiska partikelmät-
ningar är det svårt att säga exakt vilka krav som kommer att ställas i den kommande standar-
den, men en verifiering av instrumentets kalibreringsfunktion på mätplatsen kommer säkert 
att ingå.  

Hur omfattande kontrollmätningar som kommer att behövas för att verifiera instrumentets 
likvärdighet finns inget klart svar på för närvarande och inte heller vem som bör ansvara för 
kostnaderna för dessa mätningar (leverantör eller beställare). Men en verifiering på mätplat-
sen skall ha utförts för att mätningar enligt MKN kan göras och detta är något som måste be-
aktas vid planeringen av ett mätprogram. 
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