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De gastemperatuur in de meters 
door ir D. TINBERGEN') 8 160 0 

heeft ten doel de gasetroom ter plaatse to versnellen en 
de instraUng van de wand van het teestuk near de 
thermometer to beperken. Doet men dit niet, dan zal 
de thermometer. vooral tijdens klein gaaverbruik, een 
temperatuur aanwijzen, die stark afwijkt van de werke-
lijke gastemperatuur, in de richting van de buiswand-
ternperatuur. 

De waarnemers werden geinstrueerd de tempera-
turen op telkene andere tijcistippen van de dag op to 
nemen, afwisselend bij hoog of bij leag verbruik, maar 
nooit bij verbruik nul. 

De waarnemingseggera 
De 25 temperaturen, die zodoende dagelijks werden 

opgenorrien. Raven onderling grote verschillen to zien. 
Gemiddeld bedroeg het verachil tussen de hoogste en 
de laagste meettemperatuur, op een etrnaal bij daze 
25 verbruikers gemeten, ca S IC. Op de dag van grootste 
overeenstemming bedroeg doze spreiding alechta 3 AC; 
er was echter ook een dag, dat de uitersten 15 tIC ulteen 
lagenl De uiterste meettemperaturen van 355 x 23 wear-
nemingen bedroegen 0 0C en 24 aC. Hierbij valt op to 
merken, dat het jeer 1956 een koude winter had en een 
koele comer; in een nonnale corner is een hoger maxi-
mum to verwacbtrn. 
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DEKACIES IN 1955 

Fignur 

Vergelijking van de dekaden -gensiddelden van de waargenomen (getrokken li)n) en de met de formtdes 
rekende temperaturen (stippellths) 

Voor een goed inzicht in het gasverlies Is het 
noodzakelijk, dat men ook de gasveritoop corrigeert tot 
normaal-ms. Om dit to kunnen doen, meet men coder 
sneer de temperatuur kennen die het gas heeft, ala het 
door de gasmeter stroomt. Ook om andere redenen ken 
het van belang zijn een inzleht to hebben in deze tem-
peratuur. 

Daze „meettemperatuur — als ik dit woord ver-
der meg gebruiken — loopt ulteen van minuut tot 
minuut en van hula tot huis. Voor het thans beoogde 
doel is het voldoende els men, bijvoorbeeld per week 
of per maand, zou kennen de gemiddelde meettempera-
tuur in het voorzieningsgebied. 

Methsgem 
Om hleromtrent van het noordoosten van ons land 

een indruk I. krijgen, zijn op verzoek van de Subgroep 
Lekverliezen van de Werkgroep Omsehakeling Aardgas 
Noordoost door vijf bedrtjven (Dokktun, Oldenzaal, Oude 

Pekela, Sneak en Zutphen) ge-
durende bet jaar 1956 dage-
lijkse metingen verrieht bij tel-
kens vhf verbruikers, gewoon-
lijk personeelsleden van deze 
bedrijven. 
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