Tarnobrzeg, dn. 16.10.2008

ZAWIADOMIENIE 

O  BADANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH

I  WARSZTATACH  SZKOLENIOWYCH


	Informujemy, że Gospodarstwo Pomocnicze przy Woj. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie wraz z Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu organizują porównania międzylaboratoryjne pomiarów hałasu w środowisku pracy. Przeznaczone są one dla Laboratoriów Higieny Pracy, Laboratoriów Badań Środowiskowych i innych wykonujących pomiary akustyczne na stanowiskach pracy. Zasadniczym celem tych porównań jest umożliwienie personelowi zainteresowanych laboratoriów (w tym laboratoriów PIS) sprawdzenie swoich kwalifikacji oraz działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej. 

Nowością w stosunku do lat ubiegłych jest możliwość wyboru przez uczestników jednego z dwóch (lub obydwu) programów badań:
Program I.	Pomiar hałasu ustalonego
Program II.	Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego.
Celem programu II jest charakteryzacja metody i sprawdzenie biegłości w warunkach, gdy przedmiotem badania jest hałas nieustalony – a więc w okolicznościach występujących istotnie częściej (niż przypadek uwzględniony w Programie I), jak również nieco trudniejszych.

	Szczegółowe cele porównań to:
-	określenie zdolności pomiarowych poszczególnych Laboratoriów Higieny Pracy (Laboratoriów Badań Środowiskowych i in.) do wykonywania badań hałasu na stanowiskach pracy oraz dalsze monitorowanie osiągnięć tych laboratoriów,
-	określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach akustycznych,
-	identyfikowanie problemów w laboratoriach pomiarowych,
-	prezentacja precyzji badań osiągniętej w poszczególnych rundach porównań. 

	Część badawcza porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratotyjny w Tarnobrzegu w dn. 28 – 29 stycznia 2009 r., (natomiast w dn. 27 stycznia odbędą się warsztaty szkoleniowe dla uczestników ww. porównań), w godzinach określonych indywidualnie dla każdego uczestniczącego w nich laboratorium. Uczestnicy przybywają z własną aparaturę pomiarową (posiadającą ważne potwierdzenie metrologiczne) oraz z własnym kalibratorem akustycznym.
Celem zorganizowanych dodatkowo warsztatów szkoleniowych jest m. in. przypomnienie podstawowych zasad wykonywania pomiarów hałasu, omówienie typowych błędów pomiarowych w świetle spostrzeżeń obserwatorów organizowanych przez nas porównań międzylaboratoryjnych, przedstawienie sposobów wykorzystania (w bieżącej praktyce laboratoryjnej uczestników porównań) informacji zawartych w raporcie z porównań, wprowadzenie w metody szacowania niepewności pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i ewentualnie konsultacje. W warsztatach będą również mogły brać udział osoby nieuczestniczące w badaniach biegłości. 

Celem zakwalifikowania należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (można elektronicznie na adres gospodarstwo@pis-tbg.one.pl - wzór w załączeniu), nie później niż do 14 stycznia. Następnie, celem potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów należy skontaktować się telefonicznie z Laboratorium Hałasu i Wibracji w terminie od 14 do 20 stycznia (tel. (015) 823-44-38 lub 823-44-10 w. 139).
Koszt uczestnictwa w porównaniach wynosi:
- w Programie I:  600 zł. + VAT
- w Programie II: 450 zł. + VAT
- w warsztatach szkoleniowych (uczestnictwo nieobowiązkowe, chętni powinny przysłać osobne zgłoszenie): 400 zł (uczestniczący w jednym z ww. programów badań: 300 zł.)

Te laboratoria, które uczestniczyły w poprzednich organizowanych przez nas porównaniach otrzymują 50 zł rabatu. Laboratoria delegujące 2 lub więcej zespoły pomiarowe lub uczestniczące w br. w więcej niż w jednym programie otrzymują 200 rabatu (od łącznej kwoty). Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, udziela natomiast pomocy w rezerwacji hotelu.
Nr konta: 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. 

Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela: 
- w zakresie merytorycznym oraz w zakresie ustalania dnia i godziny wykonania badań: personel Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE w Rzeszowie, tel. (015) 823-44-38 lub, 823-44-10,
- w zakresie organizacyjnym i finansowym: personel Gospodarstwa Pomocniczego, tel. (015) 823-35-74.

W załączeniu karta uczestnictwa w porównaniach, program porównań międzylaboratoryjnych, karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.




