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EVS-EN 12341:2014

EESSÕNA
Dokumendi (EN 12341:2014) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 264 „Air quality“, mille
sekretariaati haldab DIN.

Se

ed

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2014. a novembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2014. a novembriks.

ok

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN [ja/või
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.

um

See dokument asendab standardeid EN 12341:1998 ja EN 14907:2005.

en

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa
Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, ja see toetab EL-i direktiivi 2008/50/EÜ [1] olulisi
nõudeid.

to

Standard EN 12341:2014 sisaldab järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi võrreldes standarditega
EN 12341:1998 ja EN 14907:2005:

nE

— see dokument on kohandatud standardist EN 14907:2005, võttes arvesse parimat saadaolevat
tehnoloogiat;
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— standardis EN 12341:1998 kirjeldatud kolm eri standardmõõtemeetodit PM10 kontsentratsiooni
määramiseks ja standardis EN 14907:2005 kirjeldatud kaks eri standardmõõtemeetodit PM2,5
kontsentratsiooni määramiseks on selles dokumendis asendatud ainult ühe võimaliku standardmõõtemeetodiga, mida kasutatakse nii PM10 kui ka PM2,5 määramiseks.
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CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
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SISSEJUHATUS

Se

Õhukvaliteedi pidevaks seireks kogu Euroopa Liidus peavad liikmesriigid rakendama standardseid
mõõtemeetodeid ja metoodikat. Selle standardi eesmärk on luua ühtlustatud metoodika suspendeerunud
osakeste massikontsentratsiooni (vastavalt PM10 ja PM2,5) mõõtmiseks välisõhus vastavalt osakeste
seireparameetreid käsitlevale direktiivile 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks
muutmise kohta [1].
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MÄRKUS
Põhimõtteliselt võib selles Euroopa standardis kirjeldatud metoodikat kasutada ka muude PMfraktsioonide (nt PM1) massikontsentratsiooni mõõtmiseks. Samas aga ei kirjeldata selles standardis ühtlustatud
proovivõtuavasid selliste fraktsioonide jaoks.

um

Selle Euroopa standardiga liidetakse varasemad Euroopa standardid EN 12341:1998 [2] ja EN 14907:2005
[3] eesmärgiga ühtlustada ülimalt sarnased meetodid, mida kasutatakse mõlema osakesefraktsiooni
massikontsentratsiooni määramiseks välisõhus.

en

nE

to

Standardis esitatav Euroopa standardmeetod on põhiliselt suunatud seirevõrkudes kasutatavate mõõtemeetodite andmekvaliteedi ühtlustamisele ja parandamisele, et vältida tarbetut järjepidevusetust
varasemate andmetega. See meetod sobib praktikas jooksvaks seireks, ent selle metroloogiline kvaliteet
ei pruugi olla kõrgeim.
PM10 või PM2,5 mõõtmisteks puuduvad jälgitavad etalonid. Seetõttu määratletakse mõõdetav suurus
standardmeetodis leppeliselt, proovivõtuava ehituse ja tööparameetrite kaudu mõõteprotsessis. Selles
Euroopa standardis on:

VS

— kokkuvõte meetodi suutlikkusnõuetest;

-i p

— käsitsi teostatav standardne kaalumisega mõõtmismeetod PM10 või PM2,5 määramiseks filtrite
kassetiga automaatselt järjestikku filtreid vahetavate proovivõtuseadmete või ühefiltriliste proovivõtuseadmetega;
— nõuded ruumide ja seadmete sobivuse kontrolliks meetodi esmasel rakendamisel;

oo

— nõuded jooksvaks kvaliteedi tagamiseks / kvaliteedikontrolliks meetodi rakendamisel välitingimustes;

lt l

— selle standardmeetodi tulemuste mõõtemääramatuse hindamine;

d
oo

— (esialgsed) kriteeriumid ja katsemeetodid selle meetodi rakendamisel kasutatavate filtrite sobivuse
hindamiseks.

e
ud

Selles standardis kirjeldatud suutlikkusnäitajad ja -nõuded on osaliselt määratud eri võrdlus- ja
valideerimisuuringutes. Uuringuid on rahastanud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsioon.
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Filtrite kasutusotstarbeks sobivuse kontrollimiseks asjakohaste kriteeriumite ja eeskirjade puudumise
tõttu võib eri liiki filtrite ja isegi sama liiki filtrite abil saadud tulemuste vahel esineda märkimisväärseid
erinevusi. Näiteks on täheldatud kuni 15 % erinevusi eri kaubamärgiga kvartskiudfiltrite kasutamisel
PM10 paralleelmõõtmistes kontsentratsioonil ligikaudu 50 % päeva piirväärtusest [4]. See võib mõjutada
automaatmõõtesüsteemide abil saadavaid tulemusi, kuna nende kalibreerimiseks võrreldakse tulemusi
standardproovivõtuseadme abil saadud tulemustega (CEN/TS 16450:2013 [5]).
Põhimõtteliselt saab PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks kogutavaid filtreid kasutada
täiendavaks täpsustamiseks, nt järgmiste ainete sisalduse määramiseks:
— raskmetallid ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (vt EN 14902 [6] ja EN 15549 [7]) kooskõlas
direktiiviga 2004/107/EÜ [8];
— PM2,5 koostisosad (vt CEN/TR 16243 [9] ja CEN/TR 16269 [10]), mida kasutatakse saasteallikate
osadeks jaotamiseks kooskõlas direktiiviga 2008/50/EÜ.
5
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Nende otstarvete puhul võib olla vaja võtta arvesse täiendavaid nõudeid (nt keemiliste koostisosade fooni
tase).

Se

Selle Euroopa standardi nõuded on aga eelkõige siiski suunatud PM10 või PM2,5 massikontsentratsioonide
mõõtmisel optimaalsete tulemuste saamisele.
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1

KÄSITLUSALA

See Euroopa standard kirjeldab standardmeetodit suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks välisõhus osakeste filtritele kogumise ja kaalumise teel.

Se

ed

Mõõtmised tehakse lisas A määratletud sissevooluava ehitusega proovivõtuseadmetega, mis töötavad
nimivoolukiirusel 2,3 m3/h nominaalsel proovivõtuperioodil 24 h. Mõõtmistulemused esitatakse kujul
µg/m3, kusjuures õhu ruumala on proovivõtu ajal sissevooluava juures välitingimustel oleva õhu maht.

ok

See standard on rakendatav kontsentratsioonivahemikus ligikaudu 1 µg/m3 (standardmõõtemeetodi
määramatusena väljendatud avastamispiir) PM10 puhul kuni 150 µg/m3 ja PM2,5 puhul kuni 120 µg/m3.

um

MÄRKUS 1 Ehkki standard ei ole valideeritud kõrgematel kontsentratsioonidel, võib selle kasutuspiirkonda
laiendada välisõhu kontsentratsioonideni ca 200 µg/m3, kasutades sobivaid filtrimaterjale (vt jaotist 5.1.4).

en

See Euroopa standard kirjeldab meetodeid ja esitab nõuded filtrite kassetiga automaatselt järjestikku
filtreid vahetavate ja pikemaajaliseks iseseisvaks käitamiseks sobivate proovivõtuseadmete
kasutamiseks. Filtrite kassetiga automaatselt järjestikku filtreid vahetavaid proovivõtuseadmeid
kasutatakse Euroopa Liidus laialdaselt PM10 või PM2,5 kontsentratsioonide mõõtmiseks välisõhus. Samas
aga ei välista see standard ühefiltriliste proovivõtuseadmete kasutamist.

nE

to

VS

Standard ei esita meetodeid muud liiki, nt teistsuguse aerosoolide klassifikaatoriga varustatud ja/või
teistsugusel voolukiirusel töötavate proovivõtuseadmete võrdväärsuse tõendamiseks. Sellised meetodid
ja nõuded on üksikasjalikult esitatud juhendis „Välisõhu seiremeetodite võrdväärsuse tõendamise juhis“
(„Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“) [11] ning
automaatsetele pidevatele PM-seireseadmetele (vt CEN/TS 16450:2013).
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See Euroopa standard kujutab endast varasemate Euroopa standardite (EN 12341:1998 ja EN 14907:2005)
edasiarendust seoses 2,3 m3/h proovivõtuseadme arendusega, et võtta arvesse filtri temperatuuri
piiranguid proovivõtu ajal ja pärast proovivõttu ning võimet jälgida temperatuuri proovivõtusüsteemi
kriitilise tähtsusega punktides. Seadmete ostmisel on soovitatav valida sellised, mis vastavad täielikult
sellele standardile. Samas aga on nende 2,3 m3/h proovivõtuseadmete vanematel versioonidel, mis ei
kasuta õhusärgijahutust ja millel pole võimet jahutada filtreid pärast proovivõttu või võimet jälgida
temperatuuri proovivõtusüsteemi kriitilise tähtsusega punktides, eristaatus nende kasutamisel standardproovivõtuseadmetena. Nende proovivõtuseadmete abil saadud varasemad tulemused on endiselt
kehtivad. Neid proovivõtuseadmeid saab endiselt kasutada seireks ja võrdväärsuskatseteks, tingimusel,
et täiendavalt võetakse põhjendatult arvesse nende määramatusi (vt lisa B).

a
elv

e
ud

Lisaks on kolmel konkreetsel proovivõtusüsteemil – „pika düüsiga“ 2,3 m3/h proovivõtuseade ja 68 m3/h
proovivõtuseade PM10 määramiseks vastavalt standardile EN 12341:1998 ning 30 m3/h PM2,5
sissevooluava vastavalt standardile EN 14907:2005 – samuti eristaatus nende kasutamisel standardproovivõtuseadmetena. Nende proovivõtuseadmete abil saadud varasemad tulemused on endiselt
kehtivad. Neid proovivõtuseadmeid saab endiselt kasutada seireks ja võrdväärsuskatseteks, tingimusel,
et täiendavalt võetakse põhjendatult arvesse nende määramatusi (vt lisa B).
Selle Euroopa standardi lisas B kirjeldatud muid proovivõtusüsteeme võib kasutada tingimusel, et
täiendavalt võetakse põhjendatult arvesse nende võrdväärsuskatsetest tuletatud määramatusi.

e
ad

MÄRKUS 2 Olemasolevate andmete hindamisel on välja selgitatud, et nende proovivõtuseadmetega PM10 ja PM2,5
kohta saadavad tulemused on võrdväärsed selle standardi rakendamisel saadavate tulemustega. Tulemused on
esitatud lisas B.

Samuti annab see Euroopa standard suunised filtrite valimiseks ja katsetamiseks, et vähendada selle
standardi rakendamisel saadavate tulemuste mõõtemääramatust.
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2

NORMIVIITED

Se

Alljärgnevalt nimetatud dokument, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või
osaliselt vajalik selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne.
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

TERMINID, MÄÄRATLUSED, SÜMBOLID JA LÜHENDID

ok

3

ed

JCGM 100. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement

3.1 Terminid ja määratlused

um

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi.

en

3.1.1
välisõhk (ambient air)
hooneväline troposfääri õhk, välja arvatud õhk vastavalt direktiivile 89/654/EMÜ [12] määratletud
töökohas, kus kehtivad töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad sätted ning kuhu üldsusele pole korrapärast juurdepääsu

nE

to

[ALLIKAS: direktiiv 2008/50/EÜ]

[ALLIKAS: JCGM 200 [13]]

oo
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VS

3.1.2
kalibreerimine (calibration)
menetlus, mis teatud tingimustel esmalt määrab kindlaks seoses etalonide abil esitatud suuruse väärtuste
ja mõõtemääramatuste ning asjaomaste mõõtevahendi näitude ja mõõtemääramatuste vahel ning seejärel
kasutab seda teavet seose fikseerimiseks, et näidu alusel saada lõplik mõõtetulemus

[ALLIKAS: JCGM 100]

3.1.4
kattetegur (coverage factor)
arv, millega korrutatakse liitmääramatust, et saada laiendmääramatus

a
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[ALLIKAS: JCGM 100]
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3.1.3
liitstandardmääramatus (combined standard uncertainty)
mõõtetulemuse standardmääramatus, mis on saadud mitme suuruse väärtuse määramatuse hinnangutest
ja on võrdne positiivse ruutjuurega summast, mille liikmed on nende hinnangute dispersioonid või
kovariatsioonid ja mida liitmisel kaalutakse vastavalt sellele, kuidas mõõtetulemus muutub sõltuvalt
nende suuruste väärtuste muutumisest
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Fraktsiooni võib käsitleda vahemiku kattetõenäosusena või selle usaldusnivoona.
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3.1.5
laiendmääramatus (expanded uncertainty)
parameeter, mis annab mõõtetulemuse ümber niisuguse vahemiku, mis eeldatavasti sisaldab suuremat
osa mõõtesuurusele põhjendatult omistatavate väärtuste jaotusest

