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Continue meting van O2, CO, CO2, SO2 en NOx

Bereik:

   O2:  0 – 20,95 %

   CO:  10 – 1000 mg/Nm3

   CO2: 0,5 – 10 vol%

   SO2: 20 – 1500 mg/Nm3

   NOx: 5 – 1500 mg/Nm3 (uitgedrukt als mg NO2)

Anorganische fysicochemische parameters 

Metalen

Algemene verontreinigingsparameters

Organische groepsparameters

Specifieke organische stoffen

Staalname van de bodem.

Bepaling van: organisch koolstofgehalte, zuurtegraad, vochtgehalte, 

nitraatstikstof, ammoniumstikstof

Bijkomende inlichtingen :

VLAREL: Besl. Vl. Reg. van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu  (+ Besl. Vl. Reg. tot wijziging hiervan)

Onderzochte eigenschappenMonsters

Landbouwpercelen (2)

Water (1)

Dynamisch gegenereerde gasmengsels

Domein

Lucht - monstername en chemische analyse

Water - chemische analyse

Bodem - monstername en chemische analyse

(1) organisatie van ringtesten met minstens 10 deelnemers voor:

-  de parameters en watertypes uit de pakketten W.3 t/m W.7 van het aanvraagformulier tot erkenning als laboratorium in de discipline water cfr. VLAREL, met uitzondering van de parameters saturatie-

index (W.3.8), tin inclusief tindioxide (W.4.2.9), titanium inclusief titaniumdioxide (W.4.2.10), aluminium inclusief dialuminiumtrioxide (W.4.2.12), cerium inclusief ceriumdioxide (W.4.2.13), TOC als 

sommeting (TOC = POC + NPOC; W.5.6), opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide (W.5.10), kleur van afvalwater (W.5.19), purgeerbare organische halogeenverbindingen (W.6.3), 

polychloordibenzodioxines en polychloordibenzofuranen (W.7.7), gebromeerde brandvertragers (W.7.8), organotinverbindingen (W.7.10), glyfosaat en AMPA (W.7.16) en ftalaten (W.7.20); conform 

VLAREL is onder het deeldomein drinkwater ook zwembadwater vervat

- de parameters in grondwater cfr. het pakket G.1 voor erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering (VLAREL Bijlage 3, 6°)
(2)

  organisatie van ringtesten met minstens 10 deelnemers voor:

- de monsternemingen en analyses cfr. het pakket voor erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming (VLAREL Bijlage 3, 3°), met uitzondering van de bepaling van 

de bodemtextuur

- de monsternemingen en analyses cfr. de pakketten M-B1 en M-B4 voor erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting (VLAREL Bijlage 3, 4°)
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