Watermetersmetopnamemogelijkheid buitenshuis

Samenvatting vaneen voordracht gehouden
voor de VWN teApeldoorn op
15 december 1982.
Inleiding
Globaal genomen isde WAPROG nog een
'onbemeterd' bedrijf, al hebben bepaalde
categorieën gebruikers wel een meter. Van
de totaal ruim 140.000 aansluitingen zijn
slechts circa 34.000 bemeterd. Van alle
woningen heeft slechts 12% een meter.
Hoewel ook op dit moment noggeen sprake
isvan plannen tot algehele bemetering, wordt
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van bestuurlijke zijde zowel alsvan de kant
van de gebruikers in toenemende mate de
behoefte daaraan vernomen.
Twee jaar geleden isde WAPROG daarom
begonnen aan een 'terreinverkenning'. Van
welke nieuwe ontwikkelingen en technieken
zou kunnen worden geprofiteerd alsde stap
naar volledige bemetering t.z.t. zal worden
genomen?
Uit de Amerikaanse vakbladen kwam vooral
de trend van 'Remote Reading' naar voren,
d.w.z. aflezing van de meter aan de buitenzijde van dewoning,met alsvoordeel, althans
als wij de advertenties van de fabrikanten
mochten geloven, een geweldige kostenbesparing bijde opname, omdat de meteropnemer zichnietmeer indewoninghoeft te
begeven, afhoeft tedalen naardekelder, dan
wel de meterput of kast hoeft te openen.
Zelfs afwezigheid van de bewoner speelt

geen rol meer. Op dat moment (2 jaar
geleden) was er op de Europese markt
nauwelijks sprake van enige activiteit in deze
richting. Het artikel 'Utility reaps benefits
from remote metering program' van het
waterleidingbedrijf van de stad Kalamazoo,
dat verscheen in AWWA-Journaal van
september 1979stimuleerde onze belangstelling. Nadere gegevens werden gevraagd
en verkregen. Tenslotte volgde een
oriënteringsreis naar de VS,waar twee
fabrikanten van dergelijke apparatuur en
3 waterleidingbedrijven die het toepasten
werden bezocht.
Daarna werd besloten tot een praktijkproef.
Het KIWA werd verzocht de proef mede te
begeleiden, waarop door deze instantie
positief werd gereageerd.
Praktijkproef
In totaal werden 168meters in enkele
varianten geïnstalleerd bij personeelsleden
en willekeurig gekozen gebruikers. Voorafgaand aan de plaatsing werden de meters

Aß. 2 - V.l.n.r.:Europese cilindermeter. Amerikaanse cilindermeter. Amerikaanse schijfmeter. Europese snelheidsmeter.
Opmerkelijk ishet verschil ingrootte van hetmeetorgaan der verschillende uitvoeringen.
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getest op de ijkinstallatie van het KIWA.
Telkens naeen looptijd vaneenjaarzullenze
worden uitgenomen voor een tussentijdse
test eveneens bij het KIWA. De meters
werden zodanig overhet netverspreid, dat de
invloedssferen van alle 4 pompstations van
de WAPROG mede inde proef werden
betrokken. Afhankelijk van de resultaten
wordt gedacht aan een proefperiode van vijf
jaar.
Varianten
De 168proefmeters werden betrokken van2
fabrikanten. Het systeem bevat de volgende
basiscomponenten:
1. watermeter, voorzien vanspeciaal telwerk
voor afstandsopname;
2. muurkastje te monteren aan de buitenzijde van de woning;
3. verbindingskabel tussen 1 en 2.
Voor een schematische weergave hiervan
wordt verwezen naar afb. 1.
In onderstaande tabel zijn de toegepaste
varianten weergegeven.
Meetprincipe

Materiaal
meterhuis

Opname

cilinder
cilinder
schijf
schijf

brons
hrons
brons
kunststof

visueel
tape
visueel
visueel

Fabri- Aankaat
tal
A
A
B
B
totaal

77
31
45
15
168

AWWA-standards
Vergelijkbaar metonze KIWA keuringseisen
zijn in de VS AWWA-standards opgesteld
voor tal van waterleidingartikelen. In dit
bestek zijn van belang: de standards:
C 700-77 Cold-water meters-displacement
type;
C 706-80 Direct-reading remote registration
systems for cold-water meters;
C 707-75 Encoder-type remote registration
systems for cold-water meters.
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De watermeter
Het huis en de meetinzetten van de water-
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Afb. 3 - Meter enmuurkastje voor visuele display.

meters zijn identiek aan die welke de
fabrikanten toepassen voor hun produkt met
traditionele, directe aflezing op de meter.
Deze meters kunnen zodoende aangepast
worden voor Remote Readingenkel door het
aanbrengen van een ander telwerk.
In tegenstelling met ons land, waar praktisch
alleen snelheidsmeters worden toegepast,
waarbij de doorgestroomde hoeveelheid
wordt afgeleid van de snelheid van het
schoepenwiel, wordt inde VSde hoeveelheidsmeter, gebaseerd op het verdringingsprincipe, veelvuldig toegepast en wel in2
varianten ni. met het bewegend cilindervormig deel in een meetkamer,op dezelfde
wijze als bij de in ons land voorheen
toegepaste volumemeters, met dien
verstande dat de afmetingen belangrijk
groter zijn, of met een bewegende schijf in
een vaste meetkamer. Laatstgenoemd
principe wordt in het Handboek voor het
waterleidingvak deel II getypeerd als
verouderd. In afb. 2zijn verschillende meetprincipes weergegeven.
Door hun afmetingen en gewicht wekken de
Amerikaanse meters ineerste instantie de
indruk, dat ze minder geavanceerd zijn dan
onze elegant uitziende moderne snelheidsmeters. Bij nadere beschouwing blijkt deze
uitvoering allerminst het gevolg tezijn van
conservatieve opvattingen inzake vormgeving of materiaalsterkte. Het robuuste
meterhuis isni. de resultante van een
compromis om met behoud vanzekere meeteigenschappen en een minimale storingsgevoeligheid toch een lange standtijd c.q.
levensduur te bereiken, hetgeen de
fabrikanten benadrukken door hetgevenvan

een langdurige fabrieksgarantie op de goede
werking onder normale omstandigheden.
Door fabrikant A isdeze bepaald op 15jaar
of een doorgestroomde hoeveelheid van
5.700 m 3 , al naar gelang de omstandigheid
welke zich het eerst voor doet. Deze garantie
schept naar onzemeningdanook een belangrijk positief element bij de kosten-batenafweging van het systeem.
De overbrenging tussen meetgedeelte en
telwerk geschiedt met een magnetische
koppeling. Dientengevolge ishet telwerk
drooglopend, sterker nog, het is hermetisch
gas- en waterdicht afgesloten. Opening voor
revisie is niet mogelijk. Door deze volledige
afdichting en de relatief geringe snelheid van
de bewegende onderdelen verwacht men een
zeer lange levensduur. Voor de telwerken
van de meters met traditionele aflezing
verleent fabrikant Aeen garantievan 25jaar.
Opmerkelijk is,datvoordeopdezelfde wijze
afgedichte telwerken voor Remote Reading
slechts een garantietermijn van 1 jaar geldt.
De uitvoeringvanhet telwerk hangt afvan de
wijze waarop de opname via het muurkastje
plaats vindt, t.w. de directe aflezing (visuele
display) dan wel elektronische aftasting en
vastlegging op een magnetische tape.
Bij de visuele display (afb. 3) bevat het
muurkastje een elektromagnetisch telrelais,
zoals gebruikt in gesprekkentellers van de
telefoon. De telpuls wordt opgewekt in het
telwerk van de meter. Door de beweging van
de meetcilinder c.q. meetschijf wordteen
veer gespannen. Op het moment, dat 1.000
liter isdoorgestroomd ontspant de veer,
waardoor een permanente magneet langseen
spoel wordt bewogen (of andersom) en aldus
een korte inductiestroom wordt verkregen,
die het telrelais in het muurkastje een positie
verder stuurt. In dit geval bestaat de
verbinding tussen meter en muurkastje uit
een 2-aderige zwakstroomkabel. Devoor het
systeem benodigde energie wordt dus door
de meter zelf opgewekt (self powered). De
hoeveelheidsmeter, zeker inde Amerikaanse
uitvoering, maakt dit mogelijk. Bij de
snelheidsmeter ligteen dergelijke toepassing
uiteraard minder voor de hand. De afhankelijkheid van een uitwendige energiebron
(bijv. een batterijtje) werd door ons meteen
als onaanvaardbaar beschouwd. De operationele aanwezigheid van 140.000
batterijtjes in het voorzieningsgebied leek
ons geen aanlokkelijk idee.
Het muurkastje voor het tape-opnamesysteem (afb. 4) isinfeite weinig meer dan
een 10-polige contactdoos. Het elektronisch
gedeelte in het wederom hermetisch afgesloten telwerk van de meter isnu zodanig
uitgevoerd, dat de stand van de telrollen kan
worden afgetast viaeen van buiten af tijdens
de opname via het muurkastje binnen te
voeren stroom. De meter alszodanig isin dit
geval niet self-powered.

De cijferrollen van het telwerk zijn uitgerust
met sleepcontacten. De 4cijfers van de stand
worden d.m.v. een elektronische schakeling
decimaal gecodeerd,zodanigdatdezeviaeen
3-aderige verbinding op de tape kunnen
worden gebracht. De meteropname gebeurt
met een draagbare cassetterecorder, waarin
zich ook de stroombron (accu) voor het
aftasten van de stand bevindt. Na het
plaatsen van de 10-polige plug in het muurkastje, bedient de opnemer een druktoets,
waarna automatisch de stand en het klantennummer op de tape wordt gebracht. Het
klantennummer kan maximaal 6 cijfers
bevatten en isop een printplaatje in het
muurkastje doordefabrikant volgensopgave
bij de bestelling aangebracht. Gelijktijdig
wordt de stand op de recorder enige
seconden op een display zichtbaar. Bij
gebreken zoals verkeerde montage van de
kabelaansluitingen aan meter of muurkastje
of bij een kabelbreuk, wordt de meteropnemer akoestisch gesignaleerd. Ook kan
hij door bediening van een andere toets een
aantal cijfers op de tape plaatsen voor een
incidentele mededeling, waarvoor een code
kan worden afgesproken. Doordat nu
klantennummer en stand op de tape staan
(1.000opnamen percassette) kande verdere
administratieve verwerking tot en met het
factureren geheel automatisch geschieden,
dusmet uitschakelingvan foutmogelijkheden
die inherent zijn aan handmatige verwerking.
Bij de eerstgenoemde visuele display isdat
uiteraard niet het geval.Ten opzichte van de
traditionele meteropname ishier slechts het
voordeel van de produktiviteitsverhoging bij
de opname en niet de veel verder strekkende
Afb. 4 - Meter en muurkastje voor taperecording.
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dien ging het om een nieuwigheid, zodat ook
de te besteden conversatie met de bewoners,
terecht overigens, een rol zal hebben
gespeeld. Het isduidelijk dat de installatie
meer tijd inbeslagneemtdandiewelke nodig
isvoor de plaatsing van traditionele meters.
Afhankelijk van deverschillende situatiesdie
zich kunnen voordoen zalo.i. toch tenminste
moeten worden gerekend op 1Vimanuur per
geval voor plaatsing van de meter, het
muurkastje en de kabelaanleg.
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Aß. 8.

resultaten die met de taperecording kunnen
worden bereikt.

gevoeligheid in het onderste meetgebied, die
ongeveer dezelfde betekenis heeft als
wanneer men zou besluiten de Qn 1Vi meter
uit het bestand te nemen en de Qn 2'A meter
voortaan als kleinste meter te beschouwen.
De in de afb. 5 t/m 9aangegeven streep-stip
lijn geeft de gemiddelde meetkromme weer
van de 108meters van het fabrikaat A,
verkregen uit de test bij het KIWAvóór de
plaatsing. De gestreepte lijn idem, doch na
een looptijd van 1 jaar. Hieruit valt een
verschuiving in negatieve richting te
constateren. In hoeverre de meetkromme
zich na de aanvangsperiode heeft gestabiliseerd zal t.z.t. blijken na de 2e tussentijdse
test, die in het 2e kwartaal van 1983zal
plaatsvinden.

Het installeren
De kabelaanleg en het plaatsen van de
muurkastjes, geen alledaagse activiteiten
voor waterleidingmonteurs, bleek nergens
onoverkomelijke moeilijkheden op te
leveren. In eerste instantie werd een fitter
ingeschakeld met enige affiniteit voor
dergelijke klusjes. Deze instrueerde naderhand een collega, zodat aanleg van de kabel
en plaatsing van de overige componenten
door 2 personen werd uitgevoerd. De
omstandigheden zijn te zeer verschillend
geweest om over een exacte indicatie inzake
de plaatsingskosten te beschikken. Boven-

Aß. 7.

Vandalisme
Eén van de aspecten van het systeem, die
menigeen de wenkbrauwen doet fronsen is
vandalisme. Tot dusver viel het mee. Eén
muurkastje werd totaal vernield; het was
geplaatst bij een sportgebouw. Een ander
kastje was niet vernield, doch hing losaan de
muur aan het kabeltje. Het wasbij het huis
van een politieagent. Vermoedelijk een
wraakactie dacht deze.

Aß. 6.
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Meetnauwkeurigheid
De proefmeters zijn van het kleinste kaliber
voorkomende in AWWA-standard C700-77
(kaliber G 5/8"). De in deze Standard
vastgelegde meettoleranties zijn weergegeven in afb. 5,ze zijn in het onderste
meetgebied ruimer gesteld, dan die welke
gelden voor onze kleinste snelheids- en
volumemeters. In de afb. 6t/m 9zijn de
toleranties van onze meters On 1Vi klasse
C, On 1Vi klasse B, Qn 2% klasse Cen Qn
2Vi klasse Bweergegeven. Hieruit blijkt, dat
voor wat betreft de meetnauwkeurigheid de
proefmeters slechts vergelijkbaar zijn met
onze snelheidsmeters Qn 2Vi klasse B.
M.a.w. indien men kiest voor dit systeem van
Remote-Reading, dan zal men genoegen
moeten nemen met een wat geringere
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Vergelijking volumemeters-snelheidsmeters
Het merendeel van de proefmeters werd
geplaatst in aansluitingen, waar voordien
geen meter aanwezig was.Bij 58 aansluitingen was dit echter wel het geval,zodat de
proefmeter in serie functioneert met een
snelheidsmeter Qn IV2ofQn 2Vi. Na een
looptijd van een jaar zijn de standen
onderling vergeleken. Behalve de kunststofmeters van fabr. Bgaven de proefmeters over
het algemeen een onderregistratie variërende
van 0 - 5 % t.o.v. de door de snelheidsmeters
aangegeven hoeveelheid te zien.
Hoewel op grond van de eerdergenoemde
geringere meetnauwkeurighcid in het
onderste meetgebied der proefmeters enige
onderregistratie mocht worden verwacht,
vonden wij in deze praktijkuitkomsten aanleiding e.e.a. bij de fabrikant ter discussie te
stellen. Deze bracht hierophetvolgende naar
voren:
'Op grond van de invloed van belangenorganisaties van consumenten wensen de
nutsbedrijven in de VSeen zodanige uitvoering van de meter, dat overregistratie niet
voorkomt.
Waprog iste geobsedeerd inzijn verlangen
tot accurate registratie in het onderste
meetgebied. De hoeveelheid water die bij
dergelijke kleine volumestromen in de
huishoudingen wordt afgenomen iszogering,
dat de afwijking in absolute zin te verwaarlozen is.De door Waprog geconstateerde
afwijking in de praktijksituatie vindt zijn
oorzaak inwatwijnoemen 'tendency to drift'
bij snelheidsmeters, een verschijnsel dat niet
optreedt bij volumemeters. U hebt onze
meters niet vergeleken met het werkelijk
doorgestroomde kwantum, maar met datgene wat uw snelheidsmeters registreerden.
Had uditwelkunnen doen,dan hadugezien,
dat de registratie door onze meters de
waarheid het meest zou hebben benaderd.'
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TOENAME VAN REGISTRATIE DOOR
SNELHEIDSMETERS B'J INTERMITTERENDE
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Vooral de beweerde naloop bijsnelheidsmeters werd door ons in twijfel getrokken.
Aangezien ons terzake geen gegevens uit de
literatuur bekend waren werd besloten tot
een nader onderzoek. Er werd een proefinstallatie met een testvat van 100liter en
automatisch bediende afsluiters ingericht, die
het mogelijk maakte langdurig met verschillende volumestromen en tapintervallen te
testen. Gelijktijdig werden hiermee 4 snelheidsmeters Qn IV2,3 Amerikaanse
volumemeters G 5/8" en 1Europese
volumemeter Qn 1V2 getest met tappingen
variërende van 0,160 tot 30 liter en volumestromen van 200, 450, 800en 1000 liter per
uur. Bij de snelheidsmeters werd een
verschuiving van de meetfout t.o.v. de
meetfout bijconstant debiet gevonden in
positieve richting, waarvan de gemiddelde
waarde isweergegeven inde afb. 10en 11.
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Bij geen der volumemeters was hiervan
sprake.
Ondertussen lazen wijin Das Gas und
Wasserfach, Heft 12van december 1982in
het artikel 'Probleme der Trinkwasser-Hausinstallation aus der sieht des Wasserversorgungsunternehmens' van de auteur
Peter Mueller-Trimbusch de volgende
constatering:
'Der Einflusz der Betriebsbedingungen auf
das Meszverhalten von Flügelrad-Haushaltswasserzählern, insbesondere bezüglich der
Anlaufgrenze und des Nachlaufens dieser
Zähler erscheint noch teilweise ungeklärt;
hier sind technische und betriebswirtschaft-

liche Fragen miteinander verknüpft'.
Onze aanvankelijke veronderstelling, dat de
geconstateerde onderregistratie van de
Amerikaanse volumemeter geheel moet
worden toegeschreven aan de geringere
gevoeligheid in het onderste meetgebied van
deze meters isdusblijkbaar nietjuist. Het
verschil moet blijkbaar worden verklaard uit
de som van 2afwijkingen ni.de neiging tot
naloop bijdesnelheidsmetersendegeringere
gevoeligheid in het onderste meetgebied van
de Amerikaanse meters. De vraag hoe deze
beide componenten zich t.o.v. het totale
verschil verhouden zal voorlopig onbeantwoord moeten blijven. Het lijkt ons zinvol
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hiernaar een verder onderzoek in te stellen,
temeer daar de thans gebruikelijke ijkmethode met constante volumestroom in
feite niet representatief isvoor de stromingsomstandigheden waaronder de meters
gewoonlijk in de praktijk functioneren.
Vergelijking registratie viamuurkastje en
meter
Bij de eerste uitname van de meters voor de
tussentijdse test werden de standen der
meters vergeleken met die welke via de
muurkastjes werden verkregen. Behalve in
enkele gevallen waarbij de kabelverbinding
niet inorde was,waardoor viahet muurkastje
een lagere stand of geen registratie werd
verkregen, gaven de kastjes dezelfde
notering alsde bijbehorende meters.
Kosten-baten afwegingen
Afgezien van devoorelkbedrijf verschillende
omstandigheden, zoals het thans wel of niet
bemeterd zijn, de bebouwingsdichtheid van
hetgebied,defrequentie van meteropneming
e.d. dient men er rekening mee te houden,
dat de investering (aanschaf en installatie)
ongeveer 2Vimaal die van de traditionele
meters bedraagt. Daarentegen isechter een
aantal factoren te noemen die de kosten van
bemetering ingunstige zin beïnvloeden,
zoals: lagere opnamekosten -verminderde
foutkans bij opname en verwerking van de
gegevens en het volkomen wegvallen van
extra bemoeiingen door afwezigheid van
gebruikers, terwijl ook de te verwachten
langere standtijd een belangrijke invloed zou
kunnen uitoefenen.
Centrale opname
Er zijn systemen bedacht, ontwikkeld en
beproefd voor centrale opname. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van bestaande
communicatiesystemen, zoals telefoon,
elektriciteitsnet, TV-kabelnet en satelliet.
Samenwerking tussen de 3 bedrijfstakken
Elektriciteit, Gas en Water om gelijktijdige
opname van de3metersperperceel mogelijk
te maken alsmede de gegevensverwerking
daarvan lijkt vooralsnog een minimale
voorwaarde om tot een kostendekkende
oplossing te geraken. Anders dan bij wijze
van experiment iseen dergelijk systeem nog
nergens operationeel.
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Het laboratoriumonderzoek
• Slot vanpagina 233
andere laboratoria gebruik wordt gemaakt.
In de tabel staat daarvan een overzicht. Het
gaat hierbij om niet-calamiteuze situaties.
In 70% van de gevallen werd een
bevredigend resultaat verkregen.
Plan
In geval van calamiteiten zal het er op
aankomen om indien nodig in een zo vroeg
mogelijk stadium hetbesluit tenemen andere
laboratoria in te schakelen. Snelheid van
handelen isin deze situaties zeer belangrijk.
Zoals al eerder in deze beschouwing aangegeven speelt de bereikbaarheid hierbij een
wezenlijke rol.Tevensdient bijbeide partijen
bekend te zijn wat er gedaan moet worden.
Dit betekent dat er een plan zou moeten zijn
waardoor de werkwijze in dit soort situaties
zou worden vergemakkelijkt.
Een dergelijk plan isinde waterleidingwereld
momenteel nog niet aanwezig.
Het streven van de Raad van Bijstand, waarin
alle waterleidinglaboratoria vertegenwoordigd zijn, iser opgericht om tot vaste
afspraken hieromtrent te komen. Dit laatste
zou ook moeten gelden voor de contacten
met laboratoria die een totaal andere achtergrond hebben. De voordelen hiervan zijn al
gememoreerd. In dit verband zijn met name
de laboratoria van de Keuringsdiensten van
Waren te noemen en de laboratoria van de
GG en GD's alsmede die van het RIV.
Overigens dient de inschakeling van andere
laboratoria altijd via het 'eigen' laboratorium
te geschieden. De leiding van het eigen
laboratorium isin het algemeen het beste in
staat om aan te geven welk laboratorium
benaderd dient te worden en het probleem
uit te leggen. Daarmee kan tevens bereikt
worden dat het laboratoriumonderzoek
gecoördineerd verloopt volgens éénduidige
afspraken, hetgeen juist in 'crisissituaties' erg
belangrijk is.

kunnen beantwoorden. Vaste afspraken om
deze faciliteiten in geval van een calamiteit
snel en efficiënt in te zetten zijn gewenst,
hetgeen ook geldt voor de inschakeling van
laboratoria buiten de bedrijfstak.
Dankbetuiging
Dank isverschuldigd aan dehoofden van de waterleidinglaboratoria die alle aan de enquête hebben meegewerkt,
alsmede aan de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant. Drinkwaterleiding Rotterdam en het
Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht, die gegevens ter
beschikking hebben gesteld.

• •
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Nieuwenonnen Wateronderzoek
Bij het Nederlands Normalisatie-Instituut
(NNI) isonlangs een aantal nieuwe
Nederlandse normen verschenen op het
gebied van wateronderzoek en onderzoek
van slib:
NEN 6644 - Water, Berekening van het
gehalte aan vrije ammoniak (vervangt NEN
3235 6.2);
NEN 6685 - Slib, Bepaling van de specifieke
filtratieweerstand bij vacuümfiltratie;
NEN 6686 - Slib.Bepaling van de specifieke
filtratieweerstand bij drukfiltratie;
NEN 6687 - Slib,Bepaling van de
compressibiliteitscoëfficiënt bij vacuümfiltratie;
NEN 6688 - Slib,Bepaling van de
compressibiliteitscoëfficiënt bij drukfiltratie;
NEN 6689 - Slib,Bepaling van de afzuigtijd
bij vacuümfiltratie;
NEN 6690 - Slib,Bepaling van de capillaire
zuigtijd (CST-waarde).
Nadere inlichtingen: NNI, Postbus 5059,
2600 GB Delft, tel. 015-611061.

• •

•

Informatiedag 'biogasuitmest'
Slotbeschouwing
In het bovenstaande zijn een aantal aspecten
van het laboratoriumonderzoek bij
calamiteuze situaties belicht tegen de
achtergrond van de normale klachtenbehandeling van de waterleidinglaboratoria.
Voor deze klachtenbehandeling wordt al
naar gelang de situaties van het bedrijf een
bepaalde aanpak gevolgd die in de dagelijkse
praktijk bevredigend functioneert.
Het isechter de vraag of deze procedures
garanderen dat een omvangrijke
verontreiniging vroegtijdig wordt onderkend. Indebedrijfstak waterleidingbedrijven
als geheel zijn voldoende know-how en
faciliteiten aanwezig om belangrijke vragen
inzake bacteriologische, toxicologische,
virologische en chemische kwaliteit te

In het Cultureel- en Congrescentrum
'de Reehorst' te Ede wordt op 7juni a.s. een
informatiedag gehouden over 'biogas uit
mest'. De bijeenkomst isgeorganiseerd door
de Nederlandse Vereniging Techniek in de
Landbouw (NVTL) inoverleg met de
Technische Commissie Anaerobie van de
NVA.
Opgave ismogelijk door overschrijving van
ƒ 65 - (voor NVTL-leden ƒ 35,-) vóór
25 mei op girorekening 3450127 ten name
van penningmeester NVTL-Wageningen
onder vermelding van naam en adres van de
aanvrager.
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