
Reisebrev fra FLOW-SKOLEN Nederland 31.mars-02.april 2014

FLOW-SKOLEN 2014 ble våren 2014 arrangert i Nederland, og jeg var en av to heldige som vant plass på
kurset. Kursdeltagerne var en god blanding av folk fra ulike kanter av landet, nyutdannede og godt erfarne, og
folk med ulik yrkesbakgrunn. Felles for de fleste var at de i en aller anna form jobbet med væske eller gass i
bevegelse. Undertegnede jobber med vann og avløp innen konsulentbransjen (Asplan Viak as).

De fleste av kursdeltakerne reiste samlet fra Gardermoen. Men det var også en gjeng som så sitt snitt til å reise i
forveien for å nyte våren i Nederland. Det så ut som de koste seg i sola da vi traff dem på en uterestaurant på
flyplassen.

Reisen både nedover og oppover gikk smertefritt, mye grunnet de flinke og erfarne reiselederne/kursholderne
Frode og Johnny. Reisen var godt planlagt, og alle kom seg fram til hotellet i Papendrecht, like utenfor
Nederlands eldste by, Dordrecht.

Kurset tok for seg hovedprinsipper for måling av strømning i rør. Johnny pratet mye og fort, så vi måtte følge godt
med. Johnny har lang erfaring med både med det som fungerer og det som ikke fungerer innenfor praktisk
måleteknikk. I løpet av to dager fikk vi en innføring i mengdemåling, bruk av differansetrykk, variabelt areal-meter,
elektromagnetisk mengdemåler, ultralydmåler og Coriolis-mengdemåler. Det stod utstilt flere Krohnemålere i
kurslokalet som vi kunne kikke på. Selv om kurset var i regi av Krohne, var ikke produktreklamen påtrengende.
Kurset har mer fokus på måleprinsipper enn spesifikke produkter. Det er lagt opp slik at kursdeltagerne skal få
med seg nødvendig bakgrunnskunnskap om måleteknikk, og det blir gitt eksempler på når de ulike hovedtypene
av målere kan brukes.

Det faglige høydepunktet for min del var den guidede rundturen i produksjonslokalene til Krohne. Her fikk vi se
moderne samlebåndsproduksjon (fotografering er ikke tillatt). Det var overraskende å se at mengdemålerne i stor
grad blir laget manuelt! Mengdemålerne må innom mange arbeidsstasjoner fra start til sluttprodukt, slik som for
eksempel lodding, lakkering og testing, og de er så godt som håndlaget ned til minste detalj. Hver enkelt av
målerne er testet for å sikre at de tilfredsstiller nøyaktighetskravene.

Av de sosiale høydepunktene nevnes spandabel middag på hotellet og i Dordrecht. Vi fikk utsøkt mat og
generøst påfyll av drikke. For min egen del var også den guidede byvandringen i Dordrecht noe som jeg vil
huske. Dordrecht er en nydelig by med mange gamle murbygninger, kanaler og skip. Uten kanalene hadde
trafikken i byen stoppet, og vi så flere vannbusser enn vanlige busser.

Jeg vil takke kursholderne for et supert kurs, både faglig og sosialt, og kan trygt anbefale det videre! Jeg vil også
takke kursgjengen  for fine dager i Nederland.
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