Måleinstrumenter
Ved forskellige indsatser, kan behovet for målinger af et stof opstå.
Beredskabsstyrelsen ligger inde med avanceret udstyr til sådanne målinger.
Derfor er det vigtigt, at man ved hvordan udstyret fungerer og at man kan
betjene det.

Dräger gassporesæt

Anvendelse:
Anvendes til at bestemme koncentrationen af bl.a. følgende luftarter/gasser:
- Kulmonooxid (kulilte, CO)
- Nitrøse gasser (NO og NO2)
- Hydrogenchlorid (saltsyre)
- Ammoniak
- Chlor
- Phosphorsyreester
- Svovldioxid (SO2)
- Hydrogencyanid (cyanbrinte)
Før brug:
Før brug testes pumpens tæthed (sæt et uåbnet prøverør i pumpen, og pump en gang – pumpe
skal holde tryk). Benyt fuld åndedrætsbeskyttelse og som minimum indsatspåklædning. Bemærk
at rørenes indhold kan være ætsende og må ikke berøres
Valg af rørtype:
Find rørtypen for den luftart, som man skal måle koncentrationen af. Nulstil tælleren (benyt
spidsen af røret). Knæk begge rørets ender (benyt rørknækkeren).
Gassporing:
Sæt det åbne rør i pumpen (pilen på røret skal pege mod pumpen).
Tag antal pumpe slag som vist på prøverøret (n = antal pumpeslag).
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Resultatet bedømmes ud fra den farveændring der sker i prøverøret. Aflæs koncentrationen (ppm)
på sporerørets side

Efter sporingen:
Brugte sporerør kan indeholde giftige eller ætsende gasser, og skal derfor opbevares korrekt.

X-AM 7000

Anvendelse:
X-AM 7000 er et transportabelt gasmåleinstrument til kontinuerlig overvågning af koncentrationen
af flere gasser i omgivelsesluften. Beredskabsstyrelsen har tre forskellige X-AM 7000: FIRE
(brand), TIC 1 og TIC 2 (Toxic Industrial Chemicals).
X-AM 7000 FIRE kan måle niveauet på 4 luftarter/gasser i luften. Det er ilt (O2),
carbonmonoxid/kulite (CO), hydrogensulfid/svovlbrinte (H2S) og metangas (CH4).
Den kan blandt andet bruges steder, hvor man har en lav iltmængde (eks. miner, skakter), hvor
der kan opstå en brandfarlig koncentration af metangas eller svovlbrinte, eller til at undersøge, om
der er behov for et røgdykkerapparat i forbindelse med en mængde kulilte.
X-AM 7000 TIC 1 måler for chlor (Cl2), ammoniak (NH3), nitrøse gasser (NO2) og kuldioxid (CO2).
Desuden har den en PID (samme princip som miniRAE 2000).
X-AM 7000 TIC 2 måler for phosphin (PH3), svovldioxid (SO2) og hydrogencyanid (HCN). Den har
også indbygget PID.
Tænd instrumentet:
Hold OK-knappen inde (længere end 3 sekunder). Forløbet af perioden på 3 sekunder vises ved en
nedtælling.
Slip OK-knappen, når de tre sekunder er gået. Instrumentet tændes automatisk. Hvis man slipper
OK-knappen før de tre sekunder er gået, forbliver instrumentet slukket.
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Produktinformationer og en meddelelse om at selvtesten starter, vises. En signaltone lyder under
instrumentets startfase. Alarmlamperne lyser kortvarigt.
En liste over aktive sensorer vises. Eventuelt vises den resterende tid til den næste
kalibreringsdato (kun hvis det er 14 dage eller mindre).

En alarm udløses:
Ved overskridelse (ved O2 også underskridelse) af grænseværdien for koncentrationsalarm. Ved
overskridelse af de indstillede alarmgrænser for eksponeringsalarm. Når der ikke er nok strøm på
batteriet. Ved utilstrækkelig flow i pumpefunktionen. Ved instrument- og sensorfejl.
Hvis måleværdien over- eller underskrider måleområdet vises der pile i stedet for måleværdien.
Der er på måleinstrumentet to alarmniveauer, alarm 1 og alarm 2. Alarm 1 kan afbrydes ved
kortvarigt tryk på OK. Alarm 2 kan ikke afbrydes før koncentrationen er faldet til min. alarm 1
niveau.
Sluk instrumentet:
Før instrumentet slukkes skal det friskluftkalibreres. Dette sker helt automatisk i takt med at
værdien falder til 0 (dog undtagen O2 som til stadighed skal have en værdi på 20.9 vol%).
Hold pile-knapperne trykket ind samtidig (længere end 3 sekunder). Forløbet af perioden på 3
sekunder vises ved en nedtælling. Signalhornet lyder og lamperne lyser i ca. 1 sekund.
Instrumentet slukkes automatisk. Hvis man slipper knapperne før de tre sekunder er gået, forbliver
instrumentet i målefunktion.
Displaybelysning:
Hvis displaybelysningen skal tændes mens instrumentet er i målefunktion: Tryk på en hvilken som
helst knap. Displaybelysningen bliver tændt i ca. 30 sekunder. Hvis en alarm aktiveres, tændes
displaybelysningen automatisk.
Målinger med slangesonde (pumpefunktion):
Placer slangestudsen i de dertil indrettede huller, og fastgør den med skruerne. Instrumentet
skrifter automatisk til pumpefunktion.
Tilslut derefter en sonde.
Når pumpefunktionen skal afsluttes, løsn da skruerne og fjern adapter for pumpefunktion.
Instrumentet skifter automatisk til diffusionsfunktion.
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MiniRAE 2000

Anvendelse:
MiniRAE 2000 er en PID (PhotoIonization Detector), der kan måle VOC (Volatile Organic
Compounds/flygtige organiske stoffer). Rigtig mange af de farlige dampe/gasser vi kan støde på,
fx naturgas, er flygtige organiske stoffer. Instrumentet giver en måling på, hvor høj en
koncentration af en given gas der er i luften. Instrumentet er kalibreret til at vise den korrekte
værdi for isobutylen. For alle andre stoffer skal der ganges en korrektionsfaktor på den målte
værdi. Man skal derfor vide hvilket stof man måler for og derefter gange den målte værdi med
faktoren på det pågældende stof. MiniRAE 2000 måler kontinuerligt og er derfor et godt redskab til
at fastlægge bl.a. sikkerhedsafstand.
Tænd:
Hold mode-knappen inde i 1-2 sekunder. Instrumentet påbegynder derefter en selvtest. Når testen
er klar til brug, står der ”Ready…” i displayet.
Fortage måling:
Påsæt gasproben og skru beskyttelseshætten på. Påsæt også vand/partikel-filteret på enden af
proben. Tryk på Y/+-knappen. Instrumentet begynder at fortage en konstant måling. I displayet
kan resultatet af målingen aflæses i ppm (parts per million).
Aflæs måling:
Det tal, som står i displayet aflæses. Slå op i hæftet for korrektionsfaktor. Find det pågældende
stof og kig i kolonnen under 10.6. Det tal som fremkommer ganges med tallet i displayet, derved
opnår man det faktuelle ppm for stoffet.
Står der NR (no response) eller er feltet tomt, kan der ikke gives et nøjagtig tal for stoffet.
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Eksempel:
- I displayet aflæses 30,8 ppm.
- Find stoffet i korrektionshæftet (i eksemplet ammoniak)
- Gang dette med det viste tal (30,8 x 9,7).
- Virkelig ppm: 298,76
Afslut måling:
Tryk på mode-knappen. I displayet vil der stå ”Stop?”. Tryk derefter på Y/+-knappen.
Sluk:
Hold mode-knappen inde. Instrumentet tæller derefter ned fra 5. Slippes knappen inden, forbliver
instrumentet tændt.

GR 130 Spektralmåler

Anvendelse:
Instrumentet kan bruges til søgning efter radioaktive kilder. Instrumentet kan ved konstatering af
en radioaktiv kilde analysere kilden og fortælle, hvilken radioaktiv kilde, man har med at gøre. Ved
måling af baggrundsstråling kan instrumentet også bruges som intensitetsmåler og dosimeter, lige
som RDS 200.
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Tænd:
Klik ned mod positionen ”ON”.
Sluk:
Hold knappen mod ”OFF” i 3 sekunder.
Main Menu i displayet:

Eftersøgning af radioaktive kilder (Survey):
Vælg ”SURVEY”. Funktionen giver mulighed for at søge efter radioaktive kilder. Der måles i cps
(counts per sec), samtidig med en tone øger/aftager i relation til strålingens intensitet.
Stabilisering (Stabilization):
Funktionen giver mulighed for stabilisering af spektralmåleren. Bør gøres inden man vælger ”DOSE
METER” eller ANALYSIS”. Cæsiumkilden anbringes i hullet på instrumentets forside og knappen
holdes nede mod ”ON” til stabiliseringen begynder. Lad instrumentet stabilisere sig.
Når stabiliseringen er tilendebragt afgives et ”biip”. Cæsiumkilden fjernes og knappen holdes nede
mod ”ON” indtil man er tilbage i hovedmenu.
Cæsiumkilde:

Analysering (spektralmåling) af radioaktive kilder (Analysis):
Ved at lave en spektralmåling er det muligt at bestemme det/de nuklid(er), der udsender
gammastråling.
Ret spektralmåleren mod den kilde man vil have analyseret og vælg ”ANALYSIS” i hovedmenu. Når
instrumentet har afgivet et ”biip” er analysen afsluttet.
NB: Vises ”OVERLOAD” i displayet, indikerer dette et stærkt radioaktivt felt. Instrumentet er da
ikke i stand til at beregne intensitet – området forlades.
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Menu under ”ANALYSIS”:

Vælg ”NUCLIDE IDENT” i menuen under ”ANALYSIS”. I displayet vil fremkomme betegnelsen på
den nukild, der er lavet en spektralmåling på.
NB: Efter spektralmålingen er det vigtigt at notere sig: tid, koordinater og beskrivelse af
målepunktet.
Intensitetsmåler/dosimeter (dose meter):
Giver en almindelig måling af intensitet og akkumuleret dosis i hhv. nSv/h og nSv.
Vælg ”DOSE METER”. Øverst vises intensiteten og nederst akkumuleret dosis.

Digital pH-måler

Anvendelse:
pH-metret bruges til at angive pH-værdien af et stof – altså om det er en syre, base eller en
neutral væske. pH-værdi kan kun måles på vandige opløsninger. Man kan eksempelvis ikke måle
pH på benzin.
Tænd / sluk:
Tryk på power-knappen, som sidder på enden af instrumentet.
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Måling af pH-værdi:
Kom en dråbe af væsken på spidsen af instrumentet (sørg for at dråben dækker chippen på
spidsen, helt op til den hvide markering) og afvent resultatet. Når man har aflæst resultatet,
skyldes spidsen godt med vand.
Kalibrering:
Kom en dråbe af kalibreringsvæske på spidsen af instrumentet (sørg for at dråben dækker chippen
på spidsen, helt op til den hvide markering) og tryk på kalibrerings-knappen, som sidder på enden
af instrumentet

RDS 200

Anvendelse:
RDS 200 måler radioaktiv stråling. Instrumentet måler gammastråling, og hvis den medfølgende
probe monteres, kan det desuden måle betastråling. RDS 200 er en intensitetsmåler, som både
måler intensitet og dosis.
Knappernes funktion:

Tænder og slukker for instrumentet, hvilket sker ved et varigt tryk på knappen.
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Tænder lyset i displayet. Lyset er tændt, så længe knappen holdes nede.

NO

DOSE
YES

ADJ

Intensitetsknap. Når måleren tændes, vises der gennemsnitsmålinger for hver 1,5
sekund.
Holdes knappen nede vises gennemsnitmåling over flere minutter. Måleren er indstillet
til 1 minut.
Kan sammen med alarmknappen bruges til indstilling af alarmværdi for
intensitetsniveau.
Dosisknap.
Holdes knappen nede, vises akkumuleret dosis.
Kan sammen med alarmknappen bruges til indstilling af alarmværdi for akkumuleret
dosis.
Alarmknap. Tænder for pulsindikatoren. Symbolet vises i øverste venstre hjørne. Korte
bip udsendes proportionalt med intensitetsniveauet (anvendeligt fra 1 – 100 µSv/h).
Funktionen fjernes ved at trykke på knappen igen.
Giver automatisk alarm, hvis en alarmværdi overskrides. Et tryk på knappen fjerner lyd,
men ikke symbol.

Reset dosis-tæller:
- Når instrumentet tændes, laver den en selvtest.
- Derefter vises teksten ”doS Clr” i 5 sek.
- Trykkes der på dosisknappen inden for de 5 sek. slettes den totale akkumulerede dosis.
- Selvom instrumentet slukkes, husker den stadig den akkumulerede dosis.
Indstilling af standsningsintensitet:
- Intensitets- og alarmknappen holdes nede i 2 sek.
- Standsningsintensiteten kan nu indstilles ved at bruge intensitets- og dosisknappen.
- Funktionen forlades igen ved at trykke på alarmknappen eller vente 10 sek.
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Indstilling af standsningsdosis:
- Dosis- og alarmknappen holdes nede i 2 sek.
- Standsningsdosis kan nu indstilles ved at bruge intensitets- og dosisknappen.
- Funktionen forlades igen ved at trykke på alarmknappen eller vente i 10 sek.
Beta-probe:

Bruges til kontrolsporing af personer og materiel, som har været i nærheden eller kontakt med
radioaktivt materiale.
-

Beta-proben skal påmonteres, når instrumentet er slukket.
Instrumentet tændes og hætten, som dækker beta-proben, trækkes af.
Instrumentet viser nu målinger i puls/tællinger pr. sek. eller tusind tællinger pr. sek. (CPR,
kCPR). Valg af enhed sker automatisk.

Måleteknik:
Måling af betastråling fra en flade foregår ved at betaproben langsomt føres forbi overfladen der
skal undersøges. Hastigheden må ikke overstige 5 cm/sek.
Afstanden mellem fladen og betaproben skal være så lille som praktisk muligt uden at proben på
noget tidspunkt berører fladen, da den dermed forurenes.

Elektronisk dosimeter DMC 2000
Betjeningsknap

Udleveringsark
Anvendelse:
Bruges til at måle den samlede akkumulerede strålingsdosis. Skal bæres under et lag
stof/yderbeklædning.
Start af instrumentet
- Der skal i displayet stå ”PAUSE”, dette skal instrumentet stå i, når det ikke er i brug.

EXT

-

For at dosimeteret kan anvendes skal det ”stå” i målemodus.
Tryk kort på knappen. Displayet skal vise ”CHANGE” en kort stund. Vent derefter til
displayet selv skifter til ”enter”. Tryk derefter en gang på knappen.

-

Derefter foretager dosimeteret en selvtest før dosen vises.
Displayet skal derefter vise d: 0,000. Er dosimeteret ikke nulstillet der, skal den viste dosis
aflæses og noteres.
Når dosimeteret er i brug, står dosis eller doseraten (intensiteten) i displayet. Dette er
markeret med et ”d” eller ”R”. Der kan skiftes imellem disse to ved at trykke på knappen.
Der skal stå, som det viste i displayet.

-

Instrumentlyde
- Hvis dosimeteret detekterer forhøjet stråling vil der blive afgivet en lyd.
- Hvis den samlede målte dosis bliver for høj, vil dosimeteret give tre korte ”hyl” i sekundet.
- Hvis intensiteten bliver for høj vil dosimeteret give tre længere ”hyl”.
- Begge ”hyl” gentages indtil der trykkes på knappen i mere end tre sekunder.
Stop af instrumentet
- Inden man stopper instrumentet noteres der, hvad der står af målt dosis i displayet.
- Knappen holdes nede i 20 sekunder. Først vises ”CHANGE” og derefter efter ”go out” i
displayet.
- Når ”go out” vises, slippes knappen og erstattes med ”PAUSE”
- Instrumentet har nu stoppet sin måling.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Uddannelsesafdelingen
Fag: CBRN
Lektion 12
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AP4C

Anvendelse:
AP4C er et bærbart flammespektrofotometer. AP4C er designet til at detektere kemiske
forbindelser, som indeholder phosphor (P), svovl (S), arsen (As) eller nitrogen (H-N=O). AP4C
anvendes primært til sporing af faste, flydende eller gasformige:
-

Kemiske kampstoffer (bl.a. sennepsgas) samt

-

Giftige stoffer som bruges i industrien TIMs (Toxic Industrial Materials) eller TICs (Toxic
Industrial Chemicals)

Derudover er AP4C forsynet med en CH-kanal, som giver signal, hvis indholdet af flygtige
organiske stoffer i atmosfæren når et bestemt niveau. Dette er en advarsel om mulig
eksplosionsfare.
Instrumentet består af en gasdetektor (AP4C) og et system til udtagning af faste stoffer og væsker
(S4PE).
Teknik:
AP4C identificerer stoffer ud fra bølgelængden på det lys stofferne udsender, når de bliver brændt
af. Stof i form af gas, damp eller aerosoler bliver suget ind gennem mundstykket og den
kontinuerlige strøm af luft brændes af i forbrændingskammeret i en hydrogenflamme.
Da atomer/kemiske forbindelser udsender lys i forskellig farve, kan denne teknik bruges til at
detektere, hvilke atomer/kemiske forbindelser, der er i de forskellige stoffer. AP4C detekterer altså
ikke specifikke stoffer, men giver udslag for alle stoffer, der indeholder phosphor (P), svovl (S),
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arsen (As) eller nitrogen (H-N=O). AP4C vil derfor også give udslag for helt ufarlige stoffer, blot et
af ovennævnte atomer/kemiske forbindelser er til stede.
Som nævnt kan instrumentet også anvendes til faste stoffer og væsker. Hertil bruges S4PE, hvor
fast stof eller væske ”skrabes” op, og efterfølgende fordampes således, at stofferne kan detekteres
af AP4C.
Måling af gasser:
Start
- Indsæt først batterier.
- Indsæt dernæst H2 lagerenheden i håndtaget og drej den over på ”ON”.
- Samtlige dioder i displayet lyser i 1-2 sek.
- ”WAIT” lyser gult. Dette indikerer, at instrumentet forvarmer, samt at hydrogen kredsløbet
renses. Det kan tage op til 15 min.
- Når ”READY” lyser grøn, er AP4C klar til brug.
Måling
- Når et molekyle kommer ind gennem mundstykket, reagerer instrumentet på under otte
sekunder for niveau 1 og under to sekunder for de efterfølgende niveauer.
- Instrumentet har ingen hukommelsesfunktion. Selv om der bliver målt en høj koncentration af
dampe, vil instrumentet være klar igen få sekunder efter.
- Målinger bliver vist i displayet. 1 er en lav koncentration og 5 er en høj koncentration.
- Er koncentrationen højere end 5, vil alle 5 dioder på den pågældende kanal blinke.
- Er koncentrationen højere end instrumentet kan måle, vil de første 4 dioder på den berørte
kanal blinke og niveau 5 på samtlige kanaler vil lyse konstant:

-

Ønsker man en akustisk alarm, kan den medfølgende ”buzzer clip” monteres på håndtaget af
instrumentet. Den vil give lyd samtidig med at dioderne blinker.

Hvis:
-

”H2” dioden i displayet lyser: Udskift H2 lagringsenheden.
”BAT” dioden i displayet lyser: Udskift batteriet.
”FAIL” dioden i displayet lyser: Fejl i instrumentet,
sluk og tænd igen for at få bekræftet, at der er en fejl.
Hvis ”FAIL” stadig lyser, må instrumentet IKKE bruges og skal til rep.
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Stop
- Udtag først H2 lagringsenheden, ved at dreje enheden over mod ”EJ”.
- Udtag dernæst batteriet.

Hvis:
-

Instrumentet kun skal stoppes midlertidigt, drejes H2 lagringsenheden over på ”OFF”. Herefter
kan det tændes igen, ved at dreje lagringsenheden over på ”ON” igen.

Måling af væsker og faste stoffer:
Start
- Indsæt mundstykket, der bruges sammen med S4PE.
- Følg ovenstående procedure for start af AP4C.
Klargøring af S4PE
- Indsæt først batteri som vist på instrumentet.
- Åben pakken med skrabere og put næsen af instrumentet
ned i skraberen.
- Udtag skraberen fra pakken. Skraberen sidder nu på næsen
af S4PE.
Rør ikke ved skraberen!
- S4PE er nu klar til brug.
Måling
- Ved måling af væsker og faste stoffer med S4PE, vælges et
område på 10 cm x 10 cm.
- Udtag en prøve, ved at køre i 10 linjer af 1cm, således at man
dækker hele området.
Tryk ikke på aftrækkeren!
- Indsæt skraberen i mundstykket på AP4C.
- Tryk i ca. 10 sek. på aftrækkeren på S4PE (væsken eller det faste
stof vil nu komme på gasform, således at AP4C kan måle).
- Den røde indikatorlampe lyser.
- For at undgå mætning af AP4C fjernes S4PE fra mundstykket, når den røde lampe lyser.
- Rør ikke ved skraberen med hverken hænder eller handsker!
Stop
- Skyd skraberen af S4PE ved at holde på næsenkappen af instrumentet og før den fremefter.
- Udtag batteriet.
- Montér beskyttelseshætten på S4PE.
- Følg ovenstående procedure for stop af AP4C.
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Prøveudtagning – kemikalier

Elektronisk pH-meter

Plastikbeholder

Brandpose

Stort glas

Glas vial

Swab

Sprøjte +
tilhørende
slange

Saks

pH-strips/indikator papir

Pipette

Ske/Spatel

Gaffa tape
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Vejledning:
1. Et prøvetagningshold består af to personer: en prøvetager og en hjælper der udfylder den
nødvendige dokumentation.
2. Selve prøvetagningskufferten må ikke tages med ind. Inden man går ind finder
prøvetageren selv de nødvendige ting frem.
3. Der skal altid medfølge:
Nok brandposer
En rulle gaffatape
En affaldspose

4. Alle prøvebeholdere SKAL være markeret med prøveID nummer. Der er fortrykt serier af
numre med henholdsvis hvid og blå baggrund.

Det hvide nummer skal på prøveudtagningsskemaet, der gives til en
hjælper, det blå skal sættes på prøvebeholderen inden den tages med ind
i fareområdet.

Måleinstrumenter
5. Overgigt over de forskellige prøver der kan tages og hvad der skal bruges:


Væske prøve

Består af en glas-vial, (med kanylemembran i låget) og en pipette.
Tag altid både store og små pipetter med og altid NOK.
Væskeprøver kan også tages med sprøjten og den tilhørende slange hvis man fx skal
tage prøve af indhold fra en flaske.



Pulver prøver

Består af en plastikbeholder og en spatel.
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Swab prøve

Består af en vatpind og en glas-vial.


Prøven skal her efter puttes i en brandpose, der foldes og forsegles med gaffatape,
så prøven er dobbeltemballeret.

6. Beholderne med prøven forsøges at fyldes 2/3 op, dog er det vigtigt de ikke bliver fyldt
mere end 2/3!

