
De gasvoorziening in Japan is voorhetgroot-
sre deal afhankekk van 50017Porteerd 

Om ongelukken to voorkomen zijn Ja-
pence gasbedrilvensamen met toestel-
fabrikanten bezig am— veal& elektroni-
sche— vellIgheklapparatuur le ontwikke-
len voor de deteche van gas en gaslek-
ken, voor het bewaking van de gesdoor-
voer, van onvolledige verbranding, van 
de verbranding, van oververhitting etc, 
Gen recants ontwikkeling is de intelligen-
tegasmeter die het gas automatisch at-
sluit ;Maar een lekontstaaL Zo zijn er 
buigzame binnenleidlngen ontwikkeld 
dte zonderkoppelingen met minderkans 
op lekken en welter lcunnen worden 
geinstalleerd. 

Typische Japanse voorbeelden van tech-
macho ontwikkeling, gericht Op vergro-
ling van de gasyraeg, zijn warmterkracht-
ko peeling en kleine gaswarmtepompen. 
Warmterkracht-apparaten voor indUs-
Meet zijn al votop in bedrijk de uitdaging 
voor de toekomst ziln de demote syste-
men year hotels, ziekenhuizen, restau-
rants an ander? gebouwen metbehoefte 
can warrnte en alektnciteit, wean n met 
WK-koppellng op de meest efficiente ma-
mar kan warden voorzien. Als aenvulting 
op het bestaande elektriciteltsnet Is 
warmtekractit ult somaal-econoMisch 
oogpunteen ideaal systeem. Gezien de 
trend near elektrificatie van het ener-
glegebeuren Is WK-koppeling de sleutel 
om in die sector binnen to komen en het 
aandeel van gas to vergroten. Zander 
overdrijving, aldus de hear Ohnishi, lk 
geloof dat de positie van gas op be toe-
komsttge energiemarkt af hang t van ons 
succeS bij WKK. Nu reeds is du idelijk 
geworden dat WK-installaties metgas-
motoren en -turbines voor stedelijke ge-
bieden systemen zijn met een zeer hoop 
rendement, water toe beef( gated dat de 
Japanse overheid de wetgeving, die zeer 
strenge raged., stelde aan de levering van 
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elektncitelt door anderen dan elektrici-
tedsbedritven, heeft gewdzigd. Maar oak 
de elektnciteitsbedniven, oliemaatschap-
men en fabnIcanten van elektrische ap-
paraten zijn begonn en daze markt le ont-
wikkelen. De gasindustrie spent zich den 
oak in om daze technologic) nog verderte 
ontwtkkelen en ateltzich hope doelen in 
termen van vermin daring van kosten, 
besparing van ruimte en verbetertng van 
het rendement. Onzeaas voor de toe-
kornst van WKK Is echter de brandstof-
cel. De Japanse gasbedrincenzijn betrok-
ken taj diverse projecten om de technit 

De eftredende voorzittervan de 100.John 
Keen (rechis)ortzenoovolger, Herbert Rich-
ter, varrde DOR, no het eansteken van de 
gasviam van het congres. 
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Als resulleat van vele insperngenv, 
de afmetingen to verkleinen, de cluur. 
zaamheld tevergroten, de 'nib% k oste  
to verlagen en de geluidsprodulmet6,,,ern 
minderen is er uiteindelijk met veal Ver.." 
iregtng een gaswarmtepornp met een  
Ideine capamteit op de markt gebraeht, 
Qit apparaat is het optimal° kodivelvdei-
mingstoes lei voor winkels en kanlaren 
De verwachting is dat grin het eersteyear 
in Japan zo'n 4 000 van zullen warden 
gePleatst. Om to kunnen concurreren 
met elektrische warmtepompen moetee 
de Inhale kosten nog omlaag terwilloek 
de prod ukt le moet worden opgevoerd. 
Ale de gasindustrie uit de verschillende 
Ian den de harden in elkaar slut, zal het 
mogelijk zim dat goedkope gaswarmte-
pompon van nage kwallteit de wereld-
markt veroveren De Japanse gaabedrii-
ven van hun leant zullen goede produktee 
uit het buileniand met open armenant-
vangen Want cm de markt le veroveren 
is het van essentieel belong dat de gas-
bedrit ven van i'.!.wereld samenwerken 

Veer Japanner4 gcs dour de gesbedieven 
moeten toepassingen Mellen die een hop 
meetwaarde hehben 

op het gebiecl van technologist. Zoals ik 
eerder heb gesteld, aldus Ohnlshi, is miln 
hoop claim er op die manier in sullen 
slagen het aandeel van gas In de ener-
giemarkt op to voeren, de status van be 
gasbedrijven to verbeteren en earl bijdra-
ge to I everen aan het wetzijn op langere 
termitn. Wit kunnen dit berenken ale wit er 
voor zorg en dat gas zich duidelljk van 
andere energievormen onderscheldl, 
waardoor de verbruikers er toe warden 
gebracht gas to loosen. 

17th World Gas Conference 
The 17th World Gas Conference was held In 
Washington 0.0 in tune 1988. ()nem` the 
topics emerging from the conference is the 
significance of gas as an energy carner The 
author highlights the discussions on this 
theme during the general part of the 
Conference, 
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DE KORNEKTE BALGENGASMETERS VAN INSTROMET 

en lenge levensduur. Deze korrekte balgenmeters van Instromet hebben een 
Instromet introduceert nu een generatie balgenmeters met hoge meetnauwkeurigheid 

nEiageunwsckheauppriegni:teid van ± 1% van 0,2 Qmax tot en met Qmax*. 

- synthetische balgen met grout 

- vlakke meetcurve 	

Verkrilgbaar In 2 ultvoeringem 

- robuuste konstruktie 	

insteMatnlag-a-C14- 
slagvolume (3.5 liter) 
	 Traploos tejusteren, vlakke 

meetcurve door middel van een 
verstelbaar kruisstuk voor balgslag 
en schuifverdeling• 

Als de R G4 en bovendien 

au gigelUgY-andering in het te me ten gas. Een korrekte weergave 
van de gemeten hoeveelheid

5 near de basistemperatuur van 1°G 
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- meterhuis in spuitgiet aluminium 
- in hoge mate fraudeongevoelig 
- toegelaten door de Dienst van het 

IJkwezen onder nummer T 1228 
- magneetkoppeling voor perma- 

nente gasdichte doorvoering 
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