ROTATIE VAN UITVOERDERS EN INSTRUMENTATIE
BIJ LABS-RINGTESTEN
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MOTIVATIE
Meerdere erkende labo’s in de discipline Lucht beschikken voor de meting van
verscheidene parameters die bij de LABS-ringtesten aangeboden worden over
een aantal bevoegde uitvoerders en/of meerdere sets instrumentatie.
Opdat de LABS-ringtesten een nog natuurgetrouwer derdelijns beeld zouden
opleveren van de kwaliteit van de labo’s dient hiermee rekening gehouden te
worden.
Vanaf 2016 wordt dan ook voorgesteld om rotatie van uitvoerders en
instrumentatie gefaseerd en met inspraak van de labo’s in te voeren.
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PARAMETERS
De parameters die in eerste instantie en bij de huidige samenstelling van de
ringtesten in aanmerking komen zijn:
» gassnelheid
» temperatuur
» volume
» TOC (FID)
» anorganische afgassen
» meetwagens
» elektrochemische toestellen
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INVULLING: OPTIES
» De invulling kan op meerdere wijzen ondernomen worden:
» uit op parameterbasis ter beschikking gestelde lijsten van uitvoerders
en instrumentatie wordt tegen een limietdatum een keuze gemaakt
en aan het labo meedegedeeld of
» de keuze wordt aan het labo overgelaten waarbij er tijdens de
ringtesten en via de audits een controle op de rotatie-invulling
uitgevoerd wordt.
» Het is alleszins de bedoeling om kostenefficient te werk te gaan naar
opzet en uitvoering:
» geen hoge bijkomende belasting bij de opzet voor het referentielabo
» beperkte stijging van personeelsinzet voor de labo’s tijdens de
ringtesten
» geringe impact op de meetplanning van de labo’s,…
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INVULLING: VOORSTEL
Gefaseerde invoering vanaf 2016:
» Erkend labo vult zijn rotatie zelf in
» 2016
» Enkel instrumentatie
» Pitotbuizen, FID, elektrochemische toestellen
» ‘nieuwe’ uitvoerder kan reeds deelnemen als leerproces
» Evaluatie na de ringtesten
» 2017?
» Instrumentatie en uitvoerders
» Geen ringtest elektrochemische toestellen = meer tijd
» Toevoegen meetwagens aan rotatie
» Evaluatie na de ringtesten
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REACTIE LABO
» Kan er een begeleider door het labo worden voorzien die de situatie kent?
Het is namelijk ook ons streefdoel om steeds dezelfde uitvoerders naar
dezelfde klanten te sturen omdat de situatie daar dan gekend is, wat een
vlottere service tot gevolg heeft. Daarbij komt dat het programma voor de
ringtesten met de tijd drukker wordt.
» Wordt ondervangen door te starten met enkel rotatie van instrumentatie
met mogelijkheid om nieuwe uitvoerder mee te laten lopen + programma
tijdelijk minder druk
» Voor bepaalde metingen moet nog dezelfde dag een resultaat worden
ingediend door iemand die bevoegd is om te rapporteren. Dit kan evenwel
dezelfde persoon zijn als bij de vorige opmerking.
» De rapportering die telt is die van het laatst ingediende elektronisch
invulformulier; de resultaten die de dag van de ringtest moeten afgegeven
worden hebben een ander nut
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