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Samenvatting 
Dit productinformatieblad beschrijft de gravimetrische bepaling van het gehalte aan droogrest 
onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan. 
 
Inleiding/Achtergrond 
Droogrest zijn alle stoffen die in het water opgelost zitten en die niet kunnen verdampen. Dit zijn dan 
voornamelijk zouten of mineralen. Voorbeelden hiervan zijn natriumchloride, natriumcarbonaat, 
natriumsulfaat etc. De samenstelling daarvan is afhankelijk van de bron. 
 
Normalisatie 
De analyse droogrest onopgeloste bestanddelen wordt met 3 verschillende normen bepaald. 
 
De NEN6621 wordt toegepast op filtreerbaar slib, effluent en afvalwater en maakt gebruik van 
papieren filters. 
De NEN6484 wordt toegepast op drink- en oppervlaktewater en maakt gebruik van polycarbonaat 
membraanfilters. 
De NEN-EN 872 wordt toegepast op onbehandeld water, afvalwater en effluenten en maakt gebruik 
van glasvezelfilters. Hierbij is de bepaling van de gloeirest niet mogelijk. 
 
Norm Filter Poriegrootte Rapportagegrens 
        
NEN6621  Papierfilter  4-12µm 5 mg/L 
NEN6484 Membraanfilter 0.4µm 2 mg/L 
NEN-EN 872 Glasvezelfilter 0.6µm 2 mg/L 

 
Technische beschrijving 
De hoeveelheid onopgeloste bestanddelen wordt bepaald door filtratie, uitwassen, drogen bij 105°C 
en wegen. De filters worden voor en na de analyse gewogen. De gloeirest wordt bepaald door deze 
bestanddelen te gloeien bij 600°C en terug te wegen . De hoeveelheid bestanddelen en de gloeirest 
daarvan wordt per volume-eenheid gerapporteerd. 
 
Ter afsluiting 
De watermonsters dienen in een 1000ml groene fles (ongeconserveerd) te worden aangeleverd. De 
fles dient volledig afgevuld te worden. Tevens is het noodzakelijk dat de monsters gekoeld (<5°C) 
bewaard worden. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator.  
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