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Minimizacija emisij snovi v zrak, je že od nekdaj kritičnega 
pomena za varstvo okolja in za ohranjanje zdravja ljudi. 
Poleg varovanja okolja in ljudi, pa nam natančne meritve 
emisij omogočajo tudi optimizacijo zgorevalnega procesa 
in s tem bolj racionalno porabo goriva, kar je še posebej 
opazno v času konstantnega višanja cen energentov in iz 
njih pridobljene energije.
V cilju zagotavljanja natančnih in zanesljivih meritev 
in skladnosti z lokalno zakonodajo ter evropskimi 
direktivami, je Evropska unija oblikovala več standardov. 
Najpomembnejša sta standarda EN15267 in EN14181. Prvi 
opisuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatski 
merilni sistemi za nadzor emisij snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja. Drugi pa opisuje postopke za 
zagotavljanje kakovosti pri uporabi teh avtomatskih 
merilnih sistemov.

Sistem zagotavljanja kakovosti je v grobem razdeljen na 
štiri nivoje: QAL1, QAL2, QAL3 in AST. QAL1 se nanaša na 
certifikacijo samega merilnega sistema in je odgovornost 
proizvajalca. Za merilni sistem s certifikatom QAL1 smo 
lahko prepričani, da je ustrezen in bo uspešno opravil tudi 
vsa potrebna nadaljnja preverjanja.
Sledita QAL2 in AST, ki jih izvajajo pooblaščeni laboratoriji, 
akreditirani po standardu ISO 17025. Pri testu QAL2 se 
opravi preverjanje montaže celotnega merilnega sistema 
in umerjanje le-tega na podlagi primerjave s standardnimi 
referenčnimi metodami. QAL2 je obširen in se zato 
opravlja le ob prvem zagonu merilnega sistema, nato pa 
periodično z intervalom več let (npr. 5 let). V vmesnem 
času med QAL2 testi, pa na letni ravni akreditiran 
laboratorij opravlja AST – Annual Surveillance Test, ki 

je nekakšen mini QAL2. Na tem testu se preveri stanje 
kalibracije analizatorja in določi, če le-ta še vedno ustreza 
stanju ugotovljenem na QAL2 testu.
Zadnji v sklopu nivojev za zagotavljanje kakovosti je 
QAL3, ki ga opravlja uporabnik naprave sam. Nanaša se 
na sprotno zbiranje podatkov o stabilnosti izmerjenih vre-
dnosti, ničelne točke (“zero point”) in točke razpona (“span 
point”). Te podatke ob izvajanju QAL2 testa pregleda tudi 
akreditiran laboratorij. Prav tako pa uporabniku pomagajo 
določiti, kdaj je potreben servis analizatorja.
Zaradi opisanih strogih zahtev pri zagotavljanju kakovosti 
za meritve emisij snovi v zrak je izrednega pomena izbira 
kakovostne merilne tehnike, ki bo tem zahtevam lahko 
ustrezala. Nemški proizvajalec merilne tehnike MRU 
GmbH je kot prvi na svetu predstavil prenosni analizator 
dimnih plinov, ki ustreza novemu standardu EN15267-4. 
Ta standard postavlja zahteve za prenosne analizatorje 
dimnih plinov (»portable automatic measuring device« 
P-AMS) pri uporabi za uradne meritve s strani pooblašče-
nih laboratorijev.

Analizator MGAprime Q je prejel QAL1 certifikate s strani 
nemškega TÜV, kot tudi s strani angleškega MCERTS. 
Analizator v enem ohišju združuje tako pripravo plina s 
hlajenjem in sušenjem, kot tudi njegovo analizo s parama-
gnetnim in NDIR senzorji z uporabo inovativne metode 
DPT. Kompaktnost in prenosljivost ga tako naredita 
idealnega za uporabo s strani akreditiranih laboratorijev, 
katerih delo večinoma poteka na terenu in za kontrolne 
meritve stacionarne merilne tehnike s strani upravljalcev 
virov onesnaževanja. Kljub svoji majhnosti pa MGAprime 
Q omogoča meritev kar 9 plinskih komponent, od tega 7 
certificiranih (O2, CO, CO2, NO, NO2, N2O, SO2, CH
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Širok nabor meritev plinskih komponent pa dopolnjujejo 

tudi meritve temperature dimnih plinov in zgorevalnega 
tlaka, diferencialnega tlaka in hitrosti pretoka dimnih 
plinov. Podatki o meritvi se lahko prenašajo preko LAN, 
WLAN, 4-20mA, RS485 in USB. Najzahtevnejši uporabniki 
pa lahko za izračun masnega pretoka emisij analizator 

MGAprime Q, kombinirajo s preciznim manometrom 
MFplus, ki z uporabo Pitotove cevi in unikatne programske 
opreme omogoča vodeno meritev hitrosti pretoka dimnih 
plinov skladno s standardoma EN16911 in ISO10780.
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