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(Ovel'ged1'ukt uit het Weekblad "DE INGENIEUR" 1.928, No. 26.) 

Over de werkzaamheid der International Electrotechnical 
Commission (I. E. C.) en de wenschelijkheid van de 
toepassing der I. E. C.-voorschriften in Nederland 

DOOR 

ir. Til. ROS S KOP F, 

CfTü'f/pnlroordigP1' de/' Fopgin in het ~ederlanrl.seh 

Electrotechnisch Comité. 

Vo01'draeht gehouden op 15 ,Mei 1923 1'001' de Vprepniging 
van Fabrikanten op Elect1'oü}chnisch Gpbipd in 

Nederland (Foegin). 

De bedoeling van deze \'oordracltt is om meerdere bekend
heid aan de 1. E. O.-voorseltriftell te verschaffen en ver{ler 
aan de fabrikanten nlJl electrische machines de 'na ag te 
~tellen of het wenschelijk is om aan deze voorschriften meer
dere publiciteit en sanctie te geven. 

In het algemeen i I'; lIet bestuur \'au lIet N"ederlandsch 
Electrotechnisch Oomité (l\. E.O.), hetwelk als nationaal 
comité der 1. E, C. optreedt, van meening, dat er nog te 
weinig definitiefs op het gebied van internationale machine
,-oorschriften bereikt is, om tot publicatie (lezer Vool'.~chriften 
over te gaan. 

Ik deel deze meening niet. Ik ben drca 15 jaar lid "<111 het 
N. E. O. en heb steeds met groote belangstelling de \'erslageJl 
van de yergaderingen der 1. E. O. gevolgd. Hiercloor eJl door 
de bestudeering van de machine-voorschriften van fle landen 
Amerika, EngelalHl, Frankrijk en België ben ik tot de m-er
tuiging gekomen, dat, ten eerste wel degelijk de eer"te stap 
op deIl weg tot Intel'lla1iomlle ~ormalisaLie nlll electrisehe 
machines gedaan is en dat ten tweede naar een dergelijke 
llormalisa tie in de door mij genoemde lanüen ernstig ge
streeM wordt. 

Ik wil u dit in het volgende gedeelte traehten aan te toonen . 
Hierbij moet ik eenigszins uitvoerig zijn, omdat m~j, uit ge
Hprekken met yerschillende electrotechnici hier te lande, ge
bleken is dat bij de meesten het bestaan der I. E. O. en der 
1. E. O.-voorschriften totaal onbekend is. Deze onbekendheid 
is te \'erklaren uit het feit, dat de werkzaamheid en de re'ml
taten der I. E. O. nooit op uitvoerige wijze iJl de Xpderland
l>e11e technische pers gepubliceerd zijn. 
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Deze werkzaamheden en resultaten zijn echter op voor
treffelijke wijze vastgelegd in de verslagen der yergader
ringen der 1_ E. 0., welke verslagen aan de nationale comité's 
ter verdeeling onder haar leden worden toegezonden. Zij waren 
voor mij de bron, waaruit ik putten kon om u het een en ander 
over het ontstaan en de ontwikkeling der 1. E. 0_ mede te 
deelen. 
~a deze inleiding kan ik mijn voordracht thans als volgt 

illdeelen: 
1°. Ontstaan en ontwikkeling der 1. E. O. en der 1. E. 0 .

vóorschriften. 
2°. Oordeel over de belangrijkheid der I. E. O.-yoorschrif

ten en positie van het N . E. 0_ 
3°. Vergelijking der 1_ E. O.-voorschriften met die van 

a ndel'e landen. 
JO. Wenschelijkheid van de toepassing der 1. E. O.-voor

schrif ten in Nederland_ 

o n t st a a n e II 0 11 t \\' i k keI i n -g der 1. E C. e 11 

der 1. E . C.-voors e hrift e ll. 

W at het ontstaan der 1. E. 0_ betreft, werclhet del\kbeeld 
tot het samenstellen van een internationale cOlllmissie ter be
spreking en normalisatie van de eis chen, welke aan electri
sche machines en apparaten te stellen zijn, voor het eerst 
uitgesproken op de wereldtentoonstelling te St. Louis in 1904 
cu wel door den bekenden Eugelschen industrieel Col. 
OROMPTON. 

Naar aanleiding nUl deze uitspraak werd in 1906 te 
Londen een vergadering ouder de auspiciën van de British 
Institution of Electrical Engineers gehouden. Hier werd een 
centrale commissie gevormd met als president Lord KELVIN 
en als secretaris Col. CHOMl'TON. Op deze vergadering waren 
JO personen a.anwezig, welke <1001' 1J landelI afgeva ardigd 
waren. E r \\'erll op deze eerste algemeene \-ergadering lJesloten, 
~lat Ï.Jl elk lall<1 een natiollaal ('omit6 )lOU opgerü'ht \\'orden , 
dat de voorstellen der 1. E. C. zou 'beha IHlelen, zelf VOOl"
st.{'llell zou doell en afgevaardigllell lIaal" de illterllationale 
vel'garlering-eJI zou zcnrlell. 

In het eersle jaHlTerslag (Ier 1. K C. ran lOO!I \\'ordt lllede
gedeelil, dat 13 dergelijke lIationale ('olllité's gevormd warelI, 
terwijl in andere landeu, waaroJltler ook ,x mie rl all<l , t:omité's 
in wording waren . 

I n 1911 had de tweede algemeene vergadering te 'l'uriju 
plaats en in 1n13 de derde algemeelle vergadering te Berliju. 
Op deze vergadering te Berlijn waren vertegenwoordigers 
van 24 landen a anwezig te weten van: Amerika, AregentinÏi', 
BelgiP, Brazilië, Brits('h-IndW, Canada, Ohiu a, Denem<lrkeu, 
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Duitschland, Ecuador, Frankrijk, Groot-Britannië, Italië, 
Japan, Mexico, Xederland, ~oOl'wegell, Uruguay, Zweden en 
Zwitserland. 

Ik wil hier halt maken om na te gaan, wat er inmiddels 
voor werk door de I. E. O. gedaan was. De vergadering te 
Berlijn is hienoor een goed punt, omdat deze vergadering 
zeer belangrijk en de laatste vóór den oorlog was. 

Keeren wij terug tot de algemeene vergadering te Londen 
in 1906, zoo werd hier besloten om de geheele stof welke voor 
normalisatie in aanmerking kwam in verschiHende groepen 
in te deelen en voor elke groep een bepaalde commissie aan 
te wijzen. 

Als hoofdgroepen werden genoemd: 
1°. Benaming (Fransch: Nomellclature). 
2°. Symbolen (Benaming en Teekens voor natUlukundige 

en technische grootheden). 
3°. Normalisatie van electriHche machines en apparaten 

(Engelsch: Rating). 
Zooals gezegd zou voor elke groep een cOlllmissie benoemd 

worden. 
De gang der werkzaamheid der commissie zou als \'olgt 

zijn. De cOlllmissie zou voorstellen uitwerkeu en deze aau de 
nationale comité's ter lJeoordeeling voorleggClI. De natiomlle 
C'omité's zouden aan de celltrale commiHsie hun op- en aan
merkingen inzeIldell, en deze C'OlIlmissie zou aan de hëmd 
hierv.an definitieve \-oOl'stellen opmaken, r1 ie aan de alge
meene vergadering ter ratificatie zouden worden voorgelegd. 

~Iijn bedoeling is thans alleen het werk yall de commissie 
voor de normalisatie van electrische machines en apparaten, 
die ik kortweg "l\1:achinecommissie" zal noemen, te volgen. Ik 
wil er hier echter op wijzen, dat er door de andere commis
sies ook in ten sief gewerkt h; en da t (Ie C'ommissies voor l)e
naming en symbolen reeds zeer \'eel bereikt hebben, meer dan 
de Machine-C'olllmiHsie. Dit is eehter gemakkelijk te verklaren, 
daar bij de eerst gelloemde commiRi'iies hoofdzakelijk weten
schappelijke o\'el'wegingen iu aanmerkingen komen, terwijl 
bij de motic\-en ([er )Iaehillc-eol1unis,;ic ook ('onunercieele 
factoren llledespelell. 

De "l\Iaehille-comllli,;sie" werd henoemd op de algemeene 
vel'gadering te 'furijn en wel werd besloten, dat deze salllen
gesteld zou zijn uit één afgenwrdigde yan elk der volgende 
landen: Amerika, België, l)uitHchlalHl. Prankrijk, U root
Brital111ië, Italië, Zweden en Zwitserland. Yoordat deze 
conunissie haar werkzaamheclen begoll was al een belallgrÁjk 
werk gedaan. Het centrale secretariaat had in 1911 een bro
chure (publication 9) uitgegeven, getiteld: "Rating of Elec
trical .llachinery. Extracts from the Rules of various Ooun
tries", 
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IIierin werd op overzichtelijke wijze een O\'erzicht gegeYen 
van de verschillende voorschriften in de landen: Amerika. 
België, Frankrijk, Duitschland, Groot-Britannië en Zweden_ 

Door de ~fachine-commissie, die te Turijn benoemd was, 
werd in 1912 te Parijs vergaderd en een OlÜ,yerp ,-an de inter
nationale machine-voorschriften opgemaakt (Publication 17)_ 

De hoofdstukken "an deze belangrij-ke brochure laat ik 
hierbij v01gen: 

L Hydraulic and Thermal installatiolls in connection 
with electrical plant (voorstel vall het Italiaansche comité)_ 

IL Definition for the output of transformers (voorstel 
van het Zwitsersch comité). 

lIL. International standard for industrial alInealed 
copper. 

IV. Rating of Electrieal Machinery and Apparatus. 
V. Information eSilential to the ordering or buying of a 

machine. 
VI. Informatioll \\'hich shollld be given on the name-plate 

of a machine_ 
Hoofdstuk IV, .,Hating- of ]<jJectrical i\Iac-hinery aJul Appa

ratlls", welk hoofdstllk het meest helang-rijke yoor om; is, is 
i 11 de volgende deelen ollflen-erdeeld. 

1°. Choice of a figllI'e for the surrounding air temperature. 
2°. ~Ieasurementl:i of the surrounuillg air tcmperature 

during test. 
HO. Temperature of machines. 
40°. Measurement of the temperature of maehines. 
5°. Temperature limits. 
GO. Temperature conditions which a machine must compl,\' 

with. 
7°. Corrections' for the surrOlUlding ·air temperature"l. 
Hierop yolgt de \"f'rgadering nUl de nIachine-c'ollll1lissie in 

1m3 te Zürich. 
De hrochure 17, w,lanan ik zoo juist de OJl(lerdeelrll op

somde, was aan de natiollale comité's toegezonden ril (lez.~ 

hadden hun he,' inden o"rr deze \,(lOrstellell u i!g-l'brachL 1)(' 

,-ergadering Ic Züri("h had llll ten doel, lllet inachtllrllling 
1':111 de ("ritiek drr nat iOllale comit~'s, de definiti el'c '-oorstl'l]rn 
ui! tl' werken. 

De ,'oon;tellen ,-oor 1Iitgegloeid koper "oor d~ industrie 
werden zonder wijziging aangenomen. TIet opstellen van den 
jui;;tell tekst werd aan de "* volgende bureaux opgedragen: 

Xational Physical Laboratory of Great-Britain. 
Laboratoire Oentral d'Electricité te Parijs. 
Bureau of Standards te Washington. 
Physikalische 'l'echnische Reichsanstalt te Berlijll. 

. ,Yat de machine-voorschriften bet.reft werden nog "'UZI 
gmgell aangebracht. Deze zouden nogmaals aan de nationale 
('omité's worden toegezonden en de ~fachine-coll1missic hoopte 
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op de yergaderillg te Berlijn de definitieve ,-oorstellen aan 
de algemeene vergadering ter ratificatie te kunnen \"001'
leggen. 

Wij komen thans aan de zoo belangrijke \"ergaclering te 
Berlijn in 1913. De yoorgestelde specificatie 1'001' .. uitgegloeid 
koper voor de industrie" werd met algemeene stemmen aan
genomen. 

Over de machine-yoorschriften heerschte echter groote 
l'el'deeJ.dheid. Wij moeten thans nader op deze voorstellen 
ingaan. . 

Bij de vaststelling van machine-,-oOl'sel!riften heeft lllen in 
hoofdzaak slechts 2 belangrijke Yl'aagstukken. Het eerste 
Yl'aagstuk is het vaststellen van de toe -te laten temperatuurs
yerhoogingen voor yersc-hillende isolatiematerialen en voor 
,'erschillende deelen der machines, het tweede het vaststellen 
van de beproevingsIlpamlÏngen op doorslag. 

De voorstellen yall de :\'[achine-cOn1l11ÜiSie hadden zich 
voorloopig tot het eerste yraagstuk, dat der toe te laten 
temperatuursverhoogingen, beperkt. Deze 1emperatuursver
hoogingen werden verkregen door het yaststellen van maxi
lIlaal toe te la ten lempera turen en door van deze tempera
turen de templ'ratnur van de omgel"Ïng. welke op ±O0 C. werd 
voorgesteld. Olf Ie Irekken. 

,Vat nu de maximaal toe te laten temperaturen lJetreft, 
werd in het algemeen overeenstemming' bereikt; wat de tem
peratuur yall de omgeving betreft echter niet. De Duitschers 
wilclen hier niet hooger gaan dan 35° C., terwijl de Ameri
kanen en Engelschen hiervoor 40° C. wenschten. ~\Iet andere 
woorden wenschLell de Duitschers dus alle temperatuurs
yerhoogillg-ell ;)0 C. hooger dan de Amerikanen en Engelschen. 
IIoewpl l'r dus in Z()OVCl'l'{~ overeenkomst was yerkregen, dat 
bepaallle !oe te latrIl temperaturen ya,;tg'esteld waren, was 
juist wat mell wilde niet bereikt, n.1. de vaststelling van de 
voor de g-rooLte (lt'r machines maatge,-elHle temperatUtll'S 
,'erhoogingen. 

Op heL genta l' af II hekende dillgen te ,-er telleJl , wil ik 1l0g
e,'en bij de k wefiLie ,'an de toe te lait'IJ temperaturen ell tem
pcratuurs,-erhoogillgell stil staml. 

Van eleetl'otec]) nici, die bulten hel eigenlijke con:-;trudie
"ak sta.ml, heb ik dikwijls de opmerking gehoord: waarom 
doet men zoo'n moeite om de temperatuursverhoogingen 
yast te leggen, waar toch voor heL goed blij ven van de isolatie· 
materialen uitsluitend de toe te laten temperaturen in aan 
merking komen. Deze opmerking heeft zijn juisten kant. 
Xatuurlijk is 1'001' het behOtul van de isolatie-materialen 
alleen dr maximaal toe te laten tl'lllperatuur VlUl helang- cn 
niet de trlllperatuurs,-erhooging. Dl' yerwarming "'lil de 
pleetris('he machines ontstaat echier doordat in deze machines 
,-erliezen optreden, die in warmte worGen omgezet, welke aan 
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de olllge\'Ïug moet wordcJI afgegc\'ell, In dcu Loestalld HU, 
waarin de machine haar stationnaire temperatuur heeft be
reikt, is de afgifte van de warmte juist gelijk aan de warmte
productie van de verliezen, Voor de warmte-afgifte heeft men 
echter steeds te maken met het verschil van de temperatuur 
van het machinedeel en die van cle omgeving, d i. met de 
temperatuursyerhooging. 

Yoor de bemeting vau de afkoelende oppervlakten in ver
band met de verliezen (d. i. dus voor de grootte van de 
ma-chine) heeft men dm; uitsluitend met de temperatnurs
\-erhooging te maken. 

"rij krijgen (Im; het yolgende: voor het behoud \"all de 
isolatie-materialen is alleen de maximaal toe te laten tcmpera, 
tuur maatgevend, voor de bemeting van de machine komt 
alleen de maximaal toe te laten temperatuursverhooging in 
aanmerking, 

De schakel tusschen beide vormt de aan te nemen tempe
ratuur van de omge\"Ïng. IIieruit blijkt hoe belangrijk de vu::>t
stelling yan deze temperatuur is. Yercler blijkt hieruit dat 
een voorst-el om bepaalde maximale temperaturen vast te 
leggen en de landel] vrij te laten in de temperatuur der om
geving niet tot het doel leidt, daar llierdoor de temperatuurs
verhoogingen voor de verschillelHle lan<len \'ersehillend wor
den en daardoor de machines todt \\'eer 11 iet vergelijkbaar 
worden. Ook eeIJ cliseussie of in het eell of aHder la nd de 
temperatuur V,Ul de olllg(>\'ing \H'l'k('l\jk :~5 of ,W o C. wordt, 
heeft weini!! zin, {laar hel verhaJl(l tu,;"elten toe te laten tem
peratureu en toe te laten t('mperatlllus\-erhoogingen ('igenl\jk 
dez(' omge\"Ïngslemperatuur bepaalt. De EngelscheJl CH 

l"ran'\rhen spreken dali ook \ ' ,lIl een telllperature of (de) 
referel1ce. 

Ik keer na deze uiteel1zeitiIlg weel' lIaar de besluiten der 
\'ergadering te Berlijn terug, 

In bijgaande tabel I van de telllperatuur,;verhooging dcr ver
sehillendc landen zijn ook de temperatuurs\'erhoogillgell V;lll 

de I. K C. opgenomen, zoo als deze later zijn vastgesteld. De 
voorstellen te Berlijn weken hier eenigszins ,'an af. De num, 
lllel'S 3, U, 7, 9 en 10 waren dezelfde. Yerder kwamen voor: 

Katoen, niet geïmpregneerd. 

Katoen en papier, geïmpregneel'd . 

Spoelen in groeven, zoo geïmpregneerd, 
da t de tusschemuimten opgevuld zijn 

temp. 
80 0 

90 0 

95 0 

temp. verh. 
40 0 

50 0 

55 0 

Yer(ler werd ook gpeJl o\'ereenkOIll~L gekregen betreffende 
(Ic toe te laten temperaturen van katoen cn papier in olie, 
\\'elke tcmperatuur zoo belangrijk ü; voor olietrall,;!"orm<l-
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LOl·ell. De }!a(·hille-('oJllJllissie stelde \-001' deze materialen eell 
toe te laten temperatuur re,;}). temperatuursverhooging nm 
95 en 55° voor, terwijl de toen geldende Duitsche voorschriften 
105 en 70° C. gaven. 

Op voorstel van prof. CL. FELDMA:'\:-; en SIJ,VA:-iUS 'rno:\lso:'\ 
werd besloten de verkregen resultaten vast te houden en aan 
de nationale comité'" 11<> \Taag voor te leggen of zij 35 of 
,W° C. als tempera 111111' nlll (le omgeving wen,,("hel~jk achten. 
Op (le yolgelHle \'ergadering, welke in 1915 te SUll Francisco 
zou worden gelt onrlell , ZOll ([all ('en besluit worden genomell. 

])c verkregen ]"('slllt.Jt('ll op de YC'rgadcrillg te Rerlij n ziju· 
in een hroehure "ameng'esteld, ,\'aarin met yerflehillende 
lettertypen i,; aangegcvell, welke (leelen aangenomen zijn en 
omtrent welke deelen nog geen overeenkomst is bereikt. Ziet 
men deze brochure door, dan ziet men dat op zeer veel punten 
van minder belang, als, wijze van meting van temperaturen, 
opgaven bij de hes telling van een maehine, opgaven op de 
naamplaat e. a . 0\'ereenk01llst is bereikt, zooals rlit reeds 
ui teengezet ü;, ethter niet op het groote hoofdpunt vall toc te 
la ten tem peratu urs \'erhoogingeu . 

Het ycr::;lag \'<ln (le \'crgaderiJlg te Berl~jn in 1913 draagt 
het numeer Puhlieation 30. 

De Puhlicatioll :n draagt het jaartal 1919. 'l'ussehen deze 
2 publieaties ligt de wereldoorlog. 

Gedurende den oorlog is echter aan- de zijdc <1('1' geallieer, 
den en speciaal door Amerika en Engeland aan het \'erkr\jgen 
yan een eenheid doorgewerkt. De uitkomsten nUl deze onder
handelingen zijn in verschillende officieu>;(' vcrRIagen vast
gelegd. Ik wil er hier op wijzel!, dat ('1' nlll lIct begin af hij 
het vaststellen der ontwerpen drie stroomingen aan lIet ·werk 
zijn geweest, en wel de .\merikaansche, de Duitsche en de 
Ellgelsche. Door !len oorlog \\-a,; Duitsehland van lIlede\n~r
king buitengesloten, zooda t alleen de Anwrikaansehc en de 
Engelsehe richting overhleyell. 

De Amerikanen en (Ie Engeh;chen hehben gedurende den 
oorlog en ook daarna ernstig gezocht om tot o\-ereenkol1lst te 
komen. Frankrijk en België hebben zich op geringe uitzonde
ring na geheel bij de be~luiten der 1. E. C. neergelegd. In 
1m5 wer<l te Londen een bespreking tus~chell de eomité'R \'a 11 

.\meriJ,:a, Canada en Groot-BritannW gehouden. l)(' Ameri
kan(,J\ haddcn in 1H1-i nieuwe machiJle\'Oorsehriften gemaakt. 
De Bngelsehen stonden op het punt nieuwe voorsehriften uit 
tC' ge\'en en \-erzochten de Amerikanen te willen yerga!lrren 
ten einde hun oor(leel O\'er deze nien we yoorsdll'iftcn te 
geven. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat, zoowel aan 
.\merikaansche als aan Britsche zijde, de commissie, die de 
voorschriften had opgesteld, tevens als nationale comité's van 
de I. E. C. optraden. 
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Op dere vergadering te Londen werden de toe te laten 
temperaturen, zooals deze te Berlijn waren opgesteld, uit
drukkelijk vastgesteld, en verder werd definitief de omgevings
temperatuur op 40° C_ aangenomen. 

IIet is verder van belang te vermelden, dat de Amerikanen 
hier voor het eerst het meten van temperaturen met inge
bouwde detectoren ter sprake brachten. Zooals u bekend is 
wordt de temperatuur van electrische machines op twee 
wijzen bepaald en wel 1°. door meting met thermometer en 
2°. door berekening uit de weerstandstoename van de wikke
ling. Men spreekt kort van de "thermometermethode" en de 
"weerstandsmethode" . 

De Amerikanen kwamen nu met een derde methode, de 
"detector-methode". Onder ingebouwde detectoren zijn hier 
te verstaan thermo-elementen of weerstands-elementen, die in 
de machine ingebouwd worden en die door middel van gal
vanometer-aflezing nauwkeurig de temperatuur op de plaat!> 
van aanbrenging aangeven. De Ámerikaansche voorschriften 
Rchrijven het gebruik yan ·dc "detector-methode" voor bij 
machines boven 5000 volt of boven 500 kvV. of voor machines, 
waarvan het actieve statorijzer gemeten in de asrichting 
langer dan 50 c.M:. is. 

Het Britsche comité besloot het gebruik yan de "detector
methode" niet verplichtend te stellen, maar de toepa;;sing toe 
te laten in aie gevallen, waarbij zij speciaal voorgeschreven 
zon worden. "erelel' wera overeengekomen, elat de tempera
tUlll'~YerhoogiJlg Vall tran~formatorwildi:elingen steeds vol
gen;;; ele "weerf~talHIR-methoele" zou worden ·bepaald. 

Een belangrijke discussie had yercler nog plaats o\-er het 
toelaten van de temperatuurmeting volgens de thermometer
methode, wanneer de weershuulsmethode mogelijk was. De 
Amerikanen wilden dit · algemeen toelaten, echter voor de 
meting volgens de thermometer-methode 5° C. lagere tempera
turen aannemen. De Britsche afgevaardigden wilden hier niet 
van weten en dit aUeen toestaan, wanneer in de voorschriften 
11 itdrukkelijk werd opgenomen in welke gevallen dit zon 
mogen geschieden. 

,Vat de beproeYlng;;spalllling op doorslag betreft, werd 
o\'crecnstemllling verkregen, in zoo\'erre deze algemeen op 
:! maal de bedrijfsspauning + 1000 volt zou worden aange
nomen. De Amerikanen pasten deze beproevingsspanning 
voor alle machines boven 600 watt toe, ter,,-ijl de Engelschim 
deze grens op 13 kvV. hadden gestelcl. De Engelschen hebhen 
zich bij de Amerikaansche voorschriften aangesloten . 

Sa deze vergadering te Londen volgden nog eenige onder-
1 inge vergaderingen die weinig nieuws brachten . 

,Yij komen nu aan het tijdperk Jla dcn oorlog. lIet ecrste 
~('hriftstuk . na de wapenstilstand is cen rondschrijven van 
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BRYLINSKI, voorzitter van het Fransche comité, bevattende 
een uitvoerig betoog, dat het juridisch niet noodig 
is de statuten der 1. E. C. te wijzigen om gelegenheid te 
hebben de Duitschers van -cleze commissie uit te sluiten. 
Een meer opbouwend en vredelievend werk werd gedaan 
op de vergadering van de ~fachine-commissie te Parijs in 1919. 

Hier waren aanwezig afgevaardigden van Amerika, België, 
Canada, Engeland, Frankrijk en ItaUë. 

Frankrijk en Italië deelden mede, dat zij hun nationale 
voorschriften geheel volgens de voorstellen der I. E. C. hadden 
opgesteld. '. 

Door alle op de vergadering aanwezige landen wordt de 
aanname van 40° C. al,s temperatuur van de omgeving aan
genomen. Verder worden de volgende onderwerpen ter nadere 
bestudeering vastgelegd: 

Toe te laten temperatuur voor olie; 
Toe te laten temperatuur voor machines en apparaten, 

welke met water gekoeld worden; 
Beproevingsspanning op doorslag; 
Toe te laten temperatuur voor tractie-motoren; 
MIethoden ter bepaling van het nuttig effect. 

Ik kom nu aan de 4de Algemeene Vergadering, dus de eerste 
a lgemeene vergadering na die van 1913 te Berlijn. 

Deze vergadering werd in 1919 te Londen gehouden en 
voorafgegaan door een vergadering Vall de Machine-com
missie. In deze :i\fachine-commissie waren de volgende landen 
vertegenwoordigd: Amerika, België, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Zweden ·en Zwits,erland; verder werden de vertegen
woordigers van Nederland, Noorwegen en Spanje verzocht 
aan de beraadslagingen deel te nemen. 

Aan de algemeene vergadering werd, behalve door de ge
noemde landen, nog deelgenomen door Australië, Brazilii-', 
Callada, Chili, Denemarken, Britsch-Indië, Japan, Mexico, 
Polen en Portugal. 

De vergadering omvatte dus nagenoeg aUe belangrijke 
landen met uitwndering van Duitschland, Oostenrijk en 
Rusland. Waar wij op de vergaderingen vóór den oorlog 
(vooral te Berlijn) van 3 stroomingen konden spreken, waren 
er te Londen nog 2 stroomingen over: de Amerikaansche en 
de Engelsche. Op deze vergadering zijn de I . E. C.-voorstellen 
definitief vastgesteld. Engeland en Amerika gaven op som
mige punten toe, namen aan onder voorbehoud en beperkten 
de voorschriften tot de punten, waarover overeenkomst was 
verkregen. 

Hieruit ontstond de "Publication 34"; het eerste deel van 
de 1. E. C.-voorschriften. Ik raad een ieder, die in de 1. E. C.-
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voorschriften belang stelt, dit verslag te laten komen (1). 
Beginnen wij met de beperkingen te beschouwen. De 

Amerikanen wilden het meten van temperaturen volgens de 
"detector-methode" niet opgeV'en, terwijl de Engelschen het 
toepassen van deoo methode niet verplichtend wilden stellen. 

:M:en heeft daarom de voorschriften beperkt tot die machilles, 
waarvoor de Amerikanen geen ingebouwde detectoren voor
schrijven. 

De publicatie 34 heeft tot titel: 

Voo1'sch1'ijten V001' el ect-rische m((.chines. 

Deel L 

De voorschriften zijn van toepassing op machines, waar
van Of de klemspamling 5000 volt lüet overschrijdt, Of het 
normale vermogen 750 kV.A. niet overschrijdt Of 'het actieve 
statorijzer -gemeten para'llelaan de as 50 c.m. lliet te boven 
gaat en voor a:lle transformatoren, die niet met water ge
koeld 'Zijn. 

Verder wilden de Amerikanen voor series val1 gelijksoor
tige machines, in plaats van de temperatuurmeting volgens 
de "weerstandsmethode", de meting volgens de "thermometer
methode" toepassen. Dit voorschrift werd onder beperkende 
bepalingen opgenomen. 

De betreffende clausule luidt woord~llijk: 
"Om de temperatuur van wikkelingen te meten, moet woveel 

mogelijk van de "weerstandsmethocle" gebruik gemaakt 
worden. 

In de volgende gevallen is het -geoorloofd van de "thermo
metermethode" gebruik te maken. 

(CL en b zijn hier niet van belang). 
c. Wanneer het gaat om proeven aan een se~'ie gelijksoor

tige machines, ook daar waar de toepassing van de "weer
standsmethode" mogelijk zou zijn. In dit geval moeten, behalve 
voor stilstaande magneetwikkelingen, de in de tabel opge
geven waarden van de toe te laten temperaturen en tempera
tuur-sverhoogingen 5° C. lag'Cr genomen worden. Voor -stil
staande magneetwikkelingen moeten de waarden volgens de 
tabel verminderd worden met het verschil tns-schen de waar
den, verkregen bij meting volgens de "weerstandsmethode" 
en de "thermometermethod~"; deze vermindering moet echter 
minstens 5° C. zijn.J ' 

Verder wilden de Amerikanen ook hooger gaan met de 

(1) De "Publications" der 1. E. C. zijn te verkrijgen bij het 
volgend adres: General Secretary of the 1. E. C. 28 Victoria Sh'eet, 
vVestminster, London S. W. 
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temperatuur van de commutatoren. V'0or deze werden echter 
de vroeger dool' de I. E . C. opgestelde waarden aangehouden 
echter werd hierbij het volgend voorbehoud gemaakt. ' 

De -clausule luidt woordelijk: 
,,27. Oom1n~ttctto1'en en slee1J?'ingen. De temperaturen en 

t~mperatuursverh'0ogingen van de commutatoren en sleep
r1l1gen mogen de onder No. 9 in de tabel gegeven waarden 
overschriJden, mits a·an de volgende 3 voorwaarden zijn vol
daan: 

a. De temperatuur van het i'solatie-materiaal van den 
commutator en van de naburige wikkelingen mogen de waar
den, welke in de tabel voor het isolatie-materiaal dezer deelen 
opgegeven is, niet overschrijden. 

b. De fabrikant moet een -speciale garantie geven, dat de 
hooge temperatuur geen nadeeligen invloed op de commutatie 
zal hebben. 

c. De temperaturen mogen niet zoo hoog worden dat de 
soliditeit van -de soldeerplaats·en en de V'erbindinge~ in ge
vaar ]wmt." 

De door de Machine-commissie voorgestelde voorschriften 
werden dool' {Ie al:gemeene v·ergadering -aangenomen. Verder 
waren dool' de Machine-commissie nog verschillende voor
stel'len uitgewerkt, die gereed kwamen om aan de nationale 
comité'-s tel' bestudeering te worden voorgelegd. 

Deze voorstellen zijn als bijlagen achter de aangenomen 
vOOl'schriften in het verslag 34 opgenomen. Zij omvatten: 

Bij 1 a gel. 
Benaming van de klemmen va:n transformatoren en vector

diagrammen voor meerpllase-transformatoren. (Deze voor
stellen werden reeds in 1913 dool' de Machine-commissie uit-
gewerkt). -

Bij 1 ag e 11. 
1°. Toe te lat~n temperatuur voor olie. 
2°. Temperatuur van instroomend water bij waterkoeling. 
3°. Toe te la ten temperaturen voor transformatoren met 

watetkoeling. 
B ij 1 a g e lIl. 
Bepr'0eving op doors-lag. 
(Hierin wordt de wijze van deze beproeving en de waarden 

van de beproevingsspauning opgegeven). 
Bij 1 ag e IV. 
Deze bijlage geeft de definities van het normale vermogen 

voor de landen Engeland, Amerika, Frankrijk en Italië. 

Na de algemeene vergadering te Londen heeft de Machine
comnJi.ssie nog v·ergaderd in 1920 te Brussel en in 1922 te 
Genève. 
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Op de YergaderÏllg te Brussel werden (Ie ingekomen ant
woorden van de nationale comité's op de voorstellen ,-olgens 
de juist genoemde bijlagen besproken. Overeenkomst werd 
gekregen betreffende de voorstellen van de Bijlagen Il en lIl, 
welke door de machine-commissie werden aangenomen. Wat 
de voorstellen volgens Bijlage III betreffende de beproeyings
spanning aangaat, maakte Frankrijk nog het voorbehoud, dat 
yoor turbo-generatoren hoogere beproevingsspanningeH ge
wenscht waren, zoodat de voorgestelde beproevingsspanningen 
werden aangenomen onder uitsluiting van de turbo-genera
toren. 

Wat de Bijl age lover de benaming van klemmen van trans
formatoren betreft, achtte de Amerikaansche afgevaanligde 
het wenschelijk de wijoo van benaming voor a lle machines 
meer in het algemeen te beschouwen . 

De opstelling van een definitie voor het normale ver mogen 
(zie Bijlage IV) werd naar een afzonderlijke commissie ver
wezen. 

Op de vergadering van 1922 te Genève kom ik nog nader 
terug. 

000 I' <l e e I 0 ver cl e bel a n g I' ij k hei d d er 1. E. C.
voor 'schriften en positie van het N. E. C. 

Ik heb in het vorige gedeelte den ontwi'kkeilngsgang yan 
de 1. E. C.-voorschriften geschetst. Ik heb dit gedaan om 
meerdere bekendheid aan deze voorschriften te geven en 
venlel' om u een oordeel over de belangrijkheid <le~er voor
schriften mogelijk te maken. 

Over deze belangrijkheid kan men verschillend oordeelen. 
Een ding staat echter v'Üor mij vast, dat de tegenwoordige 
toestand, waarbij de meesten electr'Üteclmici geheel onkundig 
zijn yan het hestaan van internationale v'Üorschriftell, niet 
bestendigd mag wOl'den. 

De meeste landen hebhen hun eigen vo'Ürschriften; Neder
land heeft deze niet en het is alleszins begrijpelijk, dat het 
bij zijn aanvragen, aanbestedingen, bestellingen en leverin
gen naar de voorschriften van andere landen (Duitschland, 
Amerika) verwijst. Het is echter een eisch, dat zij hiernaast 
of hierboven notitie neemt yan datgene, wat op het gehied 
van internationale normalisatie is bereikt. H ierbij komt nog 
het volgende. Op de algemeene vergadering in 1919 te Londen, 
waar Deel I van de 1. E. C.-voorschriften is aangenomen, 
was Nederland ver tegenwoordigd. Nederland heeft op (leze 
vergadering -geen protest tegen de 1. E . C.-voorschriften laten 
hool'en, noch eenig voorbeh'Üucl gemaakt. Het heeft daardoor 
ook deze voorschriften als bindend voor Xederland erkent en 
men heeft hier te lande den eigenaardigen toestand, dat h ier 
de geldende machine-voorschriften geheel onbekend zijn . 

, , 

J 
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) Ien kan een oordeel over de belangrijkheid der 1. E. C.
voorschriften ook verkrijgen door de vraag te stellen of de 
andere landen het werk der I. E . C. "en bagatelle" beRchou
wen of dat zij dit van belang achteIl. Ik kan nu mede-deelen, 
dat ik door studie van dit onderwerp en door de bestudeering 
van de voorschriften van andere landen (Amerika, Engeland, 
Frankrijk en België) j u ist tot de conclusie ben gekomen, dat 
de geringe appreciatie hier te lande misplaatst is. Ten eerste 
bleek mij, dat in de genoemde landen de nationale comité's 
der I . E . C. gevormd worden door de electrotechnische afdee
lingen der N ormalisatie-commissies in die landen. Met andere 
woorden, de personen, die belast zijn met het maken der yoor
schr iften in hun eigen land, zijn dezelfde, als de vertegenwoor 
qigers dier I-anden in de I. E . C. 

Onder deze vertegenwoordigers komen daardoor de eerste 
kr achten op het gebied van normalisatie voor. Ik noem hier: 
IIoBAR'I.', GLAZEBROOK, GÉRARD, BoucHERoT, KElNELLY, KA!'P, LACOUR 
en vóór den oorlog DETTMAR en SCHÜLER. 

Ten tweede wordt in de nationale machille\'oorschriften 
met ondel'scheiding melding gemaakt van de internationaal 
verkregen resultaten. 

Zoo vindt men in het Amerikaan sche Voorschriftenboek 
(A. 1. E. E. Standards) van 1918 en 1922, direct achter de 
Amerikaansche voorschriften, de I. E. C.-Yoorschriften afge
(lrukt. 

In het boek van 1918 komt bij de 1. E. C.-voorschriften een 
voorrede voor, waaruit ik het volgende overneem. 

"The activities of the I. E. C. have had to be !-;u!-;pc il ded 
during the world war, but -are confidently expec-tcd to he 
resumed. It is the recognized purpose in all countries to hring 
about conformity between the local and national ruIm;, nJld 
those of the I. E. C. It is expected that such discrepaneies 
wiH in time he eliminateel between the internationalrules, 
which latter usually reflect l'Ücal experience anel practise. 
Much progress towards this desirabIe end has been made in 
all countries. Au examination of successiye editiolls of the 
A. 1. E. E. rul-es will show -an increasing elegree of conformity 
to the international standal'ds, a s far as these have yet been 
arrived at anel promulgate"d. The Ïlnportance of agreement on 
international standards for electrical machinery should he 
strol1g1y emphasized, and these 1. E. C. rating agreemellts 
are here presentecl in order t'Ü giv-e them the tcidest ]JlIblicitl/'. 

De cursiveering der laatste woorden is van mtj. 
In de voorrede van de laatste Engelsche )f'achiIlHoor

sehriften (British Standarelisation Rules for E lec-trieul 
Machinery) van 1917 komt het volgende gedeelte \'001': 

"The rules (dat zijn hier de nationale yoorRchriften) h:-n-e 
heen hased on thc L imiting Tel1lperatures for insulating 
mater ials agreed to at tIl(' last Plenary 1Ieeting of the 1. E. C. 
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held in Berlin in 1913. Considerable aclYantage haR accrued 
Lhrough the co·operatioll of the American Standards O:Im· 
mittee iu this "\\'ork and a Conference extending over several 
rlays, which was held in London in March 1915, at which 
}Ir. H. M. HOBART and Mr. C. E. SKINNER ",ere the official 
Representatiolls nominatecl by the A. 1. E. E. has gone far 
Lowards bringing out agreement on all essential details. At 
this Conference the Canadian National Committee of the 
1. E. C. was also officially representecl by Mr. A. P. TROTTER". 

In Frankrijk wordt elk jaar een "Annuaire" van de "rnion 
des Syndicats de l'Electricité" uitgegeven. Hierin komen ver· 
flchillende voorschriften voor. Deze zijn als volgt gegroepeerd. 

1°. "Normalisations adoptées par la Commission J'ilectro· 
technique Internationale." 

2°. "Normalisatiolls adoptées par la Commission PermtI
llente de Standardisation." 

3°. "Xormalisatiolls adoptées par l'Unioll des Syndicats 
de l'Electricité." 

Wij zien hier dat de internationale voorschriften bovenaan 
staan. 

Wat de Belgische voorschriften betreft, deze zijn nage
noeg gelijkluidend met de I. E . C.-voorschriften. 

Toen ik midden in de bestudeering van dit onderwerp zat, 
ontving ik de nieuwe uitgaaf van de Veiligheidsvoorschriften 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

:Mijn eerste gedachte was om na te zien of de internaLlonale 
voorschriften voor uitgegloeid koper opgenomen -waren. TIet 
bleek mij bij dit onderzoek, dat deze door afwezigheid schit
terden. Ik heb hierna de Amerik3Jansche, Enge1sche en Fran
sche voorschriften nagegaan en vond hierin het 1. E. C.-voor
schrift van de vergadering te Berlijn in 1913 woordelijk opge
nomen. }Iet eenige wijfuling heb ik toen ook de Duitsche 
voorschriften nagezien. Hierin waren speciaal Duitsche voor
schriften opgenomen, maar 'dir,ect hierna stond: "Internatio
naaI is het volgende vast-geRteld:" en volgde woordelijk het 
I. E. C.-voor schrift. 

Ik meen met het voorgaande te hebben aangetoond, dat de 
belangstelling voor de internationale normalisatie in het 
buitenland belangrijk is en in elk geval grooter, dan hier te 
lande. Dit is voor een deel toe te schr~jven aan de eigenaardige 
positie van het Nederlandsch Electrotechnisch Comité. Dit 
heeft in zijn verhouding tot de 1. E. C. zeer verdienstelijk 
werk gedaan, door over de roorstellen een onpartijdig oordeel 
uit te brengen en op de v.ergaderingen der 1. E. C. bemidde
lend op t e t reden. Het heeft zich echter te zeer tot deze werk
zaamheden bepaald en minder aandacht besteed Hall zijn 
'"erbouding tot de ~et1erla nclsch(' electrotechnische wereM. 
Dit wordt wel het Rterkst geaccentueerd door de afwezigheid 
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van zijn invloed bij de veiligheidsvoorschriften. Ik wil er hier 
e,-en op wijzen, dat Yl'oeger in Frankrijk, voordat het Xorma
lisatie-Bureau bestond, alle voorschriften, voordat deze afge
kondigd werden, aan het oordeel van het nationale comité 
der 1. E. C. werden voorgelegd om na te zien of deze in over
eenstemming waren met de internationaal verkregen refllü
taten. 

In den laatsten tijd is in ,de positie van het ~ederlandsch 
Electrotechnisch Comité een belangrijke verbetering gekomen, 
doordat aansluiting verkregen is met het Centraal ~orma
lisatie-Bureau. Hierdoor is het N. E. C. in de zelfde positie 
gekomen als de nationale comité's van de meeste andere 
landen. Het treedt thans op als vak-commissie op electro
technisch gebied van het Centraal Normalisatie-Bureau. 
Tevens is bij deze verandering een wijziging in de benoeming 
der leden ingetreden. Dere werden vroeger in het algemeen 
door de afdeeling Electrotechniek van het K. 1. v. 1. benoemd, 
terwijl thans vertegenwoordigers van meerdere electrotech
nische vereenigingen tot medewerking worden geroepen. De 
staturen van het N. E. C. geeft het volgende omtrent de be
noeming aan. 

"De leden van het Nederlandsch Electrotechnisch Comité 
worden benoemd: 

a. op uitnoodiging van dit Comité door de technische ver
eenigingen in Nederland, die ten minste drie jaar bestaan en 
volgens haar statuten de beoefening de electrotechniek, hetzij 
uitsluitend, hetzij te zamen met andere onderdeelen der tech· 
niek, ten doel hebben; 

b. op uitnoocliging van het Comité door cle Nederlanch;che 
regeering; . 

c. door het Comité zelf, dat in de eerste plaats het lid
maatschap voor het Comité aanbiedt aan den Voorzitter of 
een ander Hel van het Bestuur del' Afeleeling voor Electrotech
niek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, voorts aan 
vertegenwoordigers van wetenschappelijke inrichtingen, van 
de industrie en van het verkeerswezen en mede aan hen, die 
zich op het gebied van weteIlschap of techniek hebben onder
scheiden. 

}Iinstens ~ van de leden van het Comité moet lid z~jJl van 
het Koninklijk Instituut van IngenieurR. Alle leden nlll het 
Comité oefenen gelijke rechten uit." 

De eerste vergadering van het N. E. C. met deze gewijzigde 
samenstelling had op 28 September 1922 plaats. 

Ik zit thans als vertegenwoordiger yan de Foegin iJl -de 
:x. E. C. 

TIet is zeker, dat de positie der X. E. C. thans aanmerkelijk 
verbeterd is, en wel in twee opzichten, 1°. omdat zij door het 
verband met het Centraal ~ormalisatie-Bureau invloed ge
kregen heeft op de N ormaolisatie in Nederland en 2°. omdat 
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het door haar samenstelling in veel hechter contact staat met 
<Ie electrotechnische wereld in N e<Ierland. 

Verder kan ik u mededeelen, dat een resumé van de ver
gaderingen van het K. E. C., en daardoor indirect der 1. E. C., 
in De Ingenieur en in het Tijdschrift vom- Elect1-otechn'iek 
zal worden aangeboden, en het is te hopen, dat deze resumé's 
zoo opgesteld zullen worden, dat de electrotechnici een nauw
keurig beeld van de werkzaamheden der I. E. C. krijgen. 
Aan het eind van mijn voordracht .vil ik naar een dergelijk 
resumé verwijzen, waarbij ik zal moeten constateeren, dat 
üeze hoop nog niet geheel verwezenUjkt is. 

Ik ga nu tot het derde deel van mijn voordracht over. 

Vergelijking d er 1. E. C.-voor sc hriften met 
die van a n der e I a n d 'e n. 

Bij de vergelijking der 1. E. C.-voorschriften met die van 
andere landen zal het u thans duidelijk zijn, waarop te letten 
is. De I. E . C.-voorschriften van 1919 zijn ontstaan uit een 
compr omis tusschen de Amerikaansche en Engelsche rich
ting. De F ranschen en Belgen hebben de 1. E. C.-voorschriften 
ov'ergenomen. Wij zullen d a al'Om zien, d at de voorschriften 
van deze 4 landen, op geringe uitzondering na, met die van de 
1. E. C. overeenstemmen. In het algemeen kan men zeggen 
dat de I. E. C.-voorschriften in overeenstemming zijn met de 
voorschriften der Engelsch sprekende en Latijnsche landen. 
Hiertegenover of liever hiernaast staan de Duitsche voor
schriften. Wij moeten dus in hoofdzaak nagaan in welke 
punten de 1. E. C.- en de Duitsche voorschriften van elkaar 
afwijken. 

Om 'een gemakkelijke vergelijking mogelijk te maken heb 
ik 2 tabellen opgesteld 1°. van de temperatuursverhoogingen 
voor verschillende landen, 2°. van de beproevingsspanning op 
doorslag over verschillende landen. 

Ik wil beginnen met een beschouwing over de tabel I van de 
temperatuursverhoogingen. Om een vergelijk gemakkelijk te 
maken kunnen wij naar Amerikaansch voorb~ld 2 groepen 
isolatiemateriaal onderscheiden n.l.: 

A.. geïmpregneerd katoen, papier, zijde ; 
B. mica, asbest, mikanet, enz. 
Beschouwen wij eerst de voorschriften der I. E. C., zoo 

hebben de isolatiematerialen van groep A een toe te laten 
temperatuursyerhooging van 55° C. en een toe te laten tem
peratuur van 95° C. Deze waarden zijn voor de isolatiemate
rialen van groep B resp. 75 en 115° C. 

Verder wordt E ma illedra·ad in groep A. onder gebracht, 
evenals katoen, papier en zijde in olie. Voor katoen, papier 
en zijde in ongeÏmpregneerden toestand wordt de toe te laten 
temperatuur 15° C. lager dan die van groep A genomen. 
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Yerder is nUl belang de toe te laten temperatuur van 
transformatorolie, die door de Machinecommissie op !.IO° C. 
(temperatuurs,-erhooging 50° C.) is vastgesteld. De andere 
waarden zijn van minder belang. 

"\-Velke waarden geven nu de Duitsche Voorschriften (van 
lH23)? 

Voor klasse A: temperatuur 95°, temperatuursverhooging 
60° C. 

Voor klasse B: temperatuur 115°, temperatuursverhooging 
80° C. . 

De toe te laten temperaturen zijn hier dus gelijk aan diè 
der 1. E. C.; doordat ,de Duitsehers de omgevingstemperatuur 
op 35° C. aannemen zijn de toe te laten temperatuursyer
hoogingen 5° C. hooger. Hierb~i dient te worden opgemerkt, 
dat de Duitschers voor wisselstroom statorwikkelingen in 
groeyen 1'001' de klasse A 10° C. minder nemen. Emailledraad 
\\'OIXlt eveneens onder klasse A. gebracht. 

Voor ongeïmprC'gneerde katoen, papier en zijde wordt 10° U. 
lager dan klasse A. genomen. 

Voor katoen, papier en zijde in olie wordt 10° C. hoo!!:C'r dau 
klasse A genomen. 

De temperatuUl'sl-erhooging eH de toe te laten temperatuur 
mor transformatorolie zijn op resp. 60 en H5° C. Y<lstgestel{1. 

U ziet dat de Duitsche en de I. B. C.-yoorsehriften niet zoo 
yer van elkaar liggen. 

Welke ilwloeden op de Duib;ehe Yoorsehrlfte1l gewerkt 
hebben is mij niet bekend, zeker is het dat zij dC' 1. E. C.
yoorf,chriften lUlder gekomen zijn. Dit is te merken iJl de 
wijze van indeeling van de isolaticmaterialen en ook o. tl. 

daarin, dat de Duitschers emailledraad vroeger in klasse B 
plaatsten, terwijl dit thans in klasse A. ondergebracht is. 

Wij willen thans de andere tabel II, die nUl de beproevings
!ipanningen op doorslag beschouwen. IIet is hier zooals bij 
de temperatuurtabel ; er zijn een paar hoofdwaardcn ell de 
a ndere zijn van minder belang. 

Pellen wij deze hoofdwaarden er uit, dan dllrlen wij bij de 
I. E. C. de formule 2 E + 1000 yoIt en bij de Duitschers 3/1 
of 2 E + 1000 volt 1'001' machines yan gebruil{elijke grootte. 
(Yoor spanningen boycn 5000 volt is de Duit;;che formule 
2 E + 5000 volt). 

Voor spanningen onder 1000 volt komt yolgens de Duitsche 
,-oorschriften alleen de formule 2 jjJ + 1000, d. i. dezelfde for
mule als die der I. E. U. in aanmerking. (De voorsehrlftell 
der I. E. C. geven nog een minimum van 2000 yoIt; dit mini
mum komt niet voor in de ,-oorschriftell vall .Amerika, Enge
land, Frankrijk en België) . 

BOl-en 1000 yoIt gel-en de Duitsehe "oorsehrifteJl hoogere 
waarden dan die der I. E. C. 
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Xaast deze JJepI'oe"ingsspmllling \'001' machines staau de 
beproevingsspanningen \'001' transformatoren. Deze is yol· 
gen;,; de voorschriften del' r. E. C. eveneens 2 E + 1000 volt, 
terwijl de Duitsche voorschriften hiel' geven 3.25 E Jllet eeu 
minimum van 2500 yolt ,'001' spanningen onder 10.000 volt en 
1.75 E + 15.000 \'olt voor spanningen oo"en 10.000 volt. 

Hierbij is op te merken , {lat de r. E. C. yoor net·transforma
toren, d. i. voor trauxforllla torelI, waarJJtj de rerbruiker llireet 
aan de laagspanning' is .ul1Ige,,10tell, een beproedngsspall' 
ning yan minstens 10.00n "olt voorschrijft. 

Boyen 10.000 volt na<1eren UI' JJeproeYillgsspalllling <lel' 
])uitsehe e]l (lie del' I. E. C.·,·oorsehl'iftell elkaar om JJij een be· 
<lrijfsspan ning ya II ,j(i.OOO \'oH (heproevingsspalllüllg 11:3.000 
\'olt) gelijk te ,,·orden. lIiel'boven is de beproedngsspanll ing 
der I. E. C. hooger. 

Ik kom thans aan het derde deel nUl mijn uiteenzetting. 

"\Venschelijkheid van de toepassiJlg der 
r. E. C.·r 0 0 l' S eh l' i ft e n i n Xe der 1 a n d. 

'Yat de wenschelijkheid "an de toepassing der I. E. C.· 
\'oorschriften in X ederland betreft, dit is een Haag die niet 
gemakkelijk ohjeetief te beant\\'oorden h:, daal' hierb,j ook 
eOlllmel'C'Ïeele fa doren mede moeten spreI_en. 

'I'r:1e11t men e<'llter eell objedief standpunt iJl te ll emeJl. dan 
j,.; he t zonder ilrij fl'l ge\\'ell,.;e11t, dat de 1. K C.,\·oorsl'ltriften 
door eell offitieel bm'l'Hll worden uitgege\'l'll. Het aallgewezell 
11111'1'<111 i,.; hie1'\'oor thaw; liet Centrunl NorJJ1alixatie-Hnreau. 

De re<1ellen voor deze wl'l1xehl'lijkheicl zijn ten eerxte, (lat de 
1. Eo C.·yoorsel!l'iften officiel'l door XederlaJl(l op de vergade
ring te LOllden in 1!)1!) erkend Zijl!. 'l'en tweedl', dat lleze yoor
schriften nagenoeg gelijkluidend (hoewel niet zoo compleet) 
zijn als de yoorsehriften der Engelsch sprekende en Latijn 
sche landen, zoodat mHehine,,:, \'olgens de 1. E. C.-\·ool'<;chriften 
gebouwd, (lirect yoldoen aan de voorschriften der genoemde 
landen. 'l'en derde, dat (le temperatuurverhoogingen der 
I. E. C.·yoorl';chriften lager zijn, dan die yolgens de Duitsclte 
\'oorschriftell, zoodat lllen een ruimere machine kr~jgt. 

Deze reden'eu, en \'o01'al de laatste reden, hebben de N. V. 
'Villem Rmit & Co.'x 'l'ransformaiorenfalJriek er toe geleid 
sederL 1920 11<1,11' tl',llIsfol'lIlatoreJl Jlormaal volgens (le 1. E. C.
nlOrsehl'iftell te houwl'n. Ifil'r<!oor werd (11' temperatuur y,lll 

de olie lager <[all de toe te latelI \\'a'll'de volgens de Dllitsche 
yoorxclll'iften, \"at tl'll Zl'el'~te be\'orderlijk was voor het langer 
goed blijyen del' olie. Deze maatregel werd door yerxC'll eidelll' 
I'leetriciteitsbellrij\'ell gewaardeerd. I]] 1V21 werd eehter dl' 
('olleurrentie met tr.m"formatoren nlll Duitxch fabrikaat zoo 
sellerp, dat de 'l'ransformatorenfabriek gedwongen werd, 
voor diegene]l, die de prijzen van ue transformatoren der 
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'l'l'am;forllluLol'enfabriek (volgells de r. K C"\'oorscltriften) 
direct vergeleken met de prijzen nUl de tranxformatol'en van 
Duitsch fabrikaat (volgens de Y. D. E.-yoorschriften) een af· 
zonderlijk type te maken, volgens de temperatuurs"erhoo
gingen ,der Duitsche voorschriften. 

De Transformatorenfabriek kon niet yoor alle transforma· 
toren de Duitsche yoorschriften toepassen , omdat ten eerste 
verscheidene electriciteitsbedrijren aan de lagere tempera· 
tuurF;yerhoogingen volgens de r. E. C. <le voorkeur lJleyen 
geven, terwijl ten tweede voor export ook uitsluitend lwt 
type yolgens de 1. E. C. in aalllllerkiJlg kwam. Het ge\'olg is 
geweest, dat dool' de 'l'ransforl1latorenfalJriek than,,: twee 
typen naast elkaar moeten worden gefabriceerd. 

Ik wil hier nog bij opmerken, dat de temperatuurs\'erhoo
gingen volgens de 1. E. C. en volgens het V. D. E. betrekkelijk 
veel yerschillen. Zij zijn als volgt: 

\"001' wikkelingen: volgens 1. E. C. 55, \'olgens Y. D. E. 70° C.; 
\'001' olie: volgens 1. E. C. 50, volgens Y. D. E. 60° C. 
}Iet Januari 1923 heeft het Y. D. E. de beproedng~spall. 

ning voor transformatoren onnoodig ,'erhoogd, wat in de 
fabricage der beide typen nog grootere moeilijkheden met 
zich brengt. 

Ik hoop dat u, uit het yoorgaall([e, de eommercieele fac
toren duidelijk zullen zijn. 1'001' een lJepaalde fabriek is het 
de vraag 1°. of zij export heeft (dit zal wel algemeen export 
zijn Haar de Engelsch sprekende en LaUjnsehe landen) en 
:Jo. of door de afnemers hier te lan!le eell ruimel'e m;1ehiJle 
\\'ordt gewaardeerd. 

Ik meen na deze uiteenzetting ook i II (,olllJllercieele zin heL 
officieel stellen der I. E. C.-voorschriften te moeten aanoe· 
velen. Alle firma's hebben toch in meerder of minder mate 
export. De machines volgens de 1. E. C.·voorschriften zullen 
geu('cepteerd worden o. a. in België, Frankrijk, Engeland eJl 
zijn koloniën, Amerika, Spanje, Portugal, Italië en Zuid· 
Anlerika enz. 

Alleen voor het eigen land wu een afzonderlijk type moeteli 
worden gemaakt, met als eenige reden, dat men zich blind 
heeft gestaard op de Duitsche voorschriften. 

"Vorden door Nederland de 1. E. C.-voorschriften officieel 
erkend, door een officieele publicatie, waarnaar yerwezeJl 
kan worden, dan zal de industrie in het vervolg voor eigell 
land en export slechts één type te maken helJbeu en zullell 
de Xederlanclselte afnemers een ruimer type ont\'angen. 

Ik ben hieroij aan hei eindl"an lIlijn uiteenzetting. Ik 
moet hier e('hter nog iets aun toe\'oegen over de laat,.;te ,-er· 
~aderiJlg der 1. E. C. te Genère iu ~ovember 1922. 
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'1' 0 e I' 0 e g s e 1. 

In .xovember 1922 werd in Genève een rergadering van 
yerschillende commissies der L E. C. gehouden. Ik heb de 
bespreking van de werkzaamheden der Machinecollmissie te 
Genève tot het laatste bewaard, Oll u een oorcleel mogelijk te 
maken over het daar ter sprake gebrachte onderwcl'p. De 
hoofdzaak is deze. De Engelsche fabrieken hadden haar 
machines vroeger zoo gebouwd, dat zij na yolbelast geloopen 
te -hebben nog 2 uur met 25 pCt. overbelast konden worden, 
zonder dat de voorgeschrel'eu temperaturen overschreden 
werden. Zoowel de fabrikanten als de afnemers wilden van 
deze bepaling niet af. De Ellgelschen stonden op het punt 
lIieuwe voorschriHen te maken en wildcn gaarne deze wijze 
van belasten in de voorschriften opnemen, zij waren echter 
aan de L E. C.-yoorschriften gebonden, die geen ol'erbelas
ting voorschrijven. De Engelsehen hebben daarom de Geneef
;,;che vergadering uitgeschreven, om hier door overleg tot een 
oplossing te komen . 

.x ft, lange beraadslagÏ11g wprd door de Ellgelscben besloten 
hun wijze van het opgewn nlll het vermogen (dus mct ~5 pCt. 
overbelasting gedurende 2 uur) aan te houden, en verder op 
de naamplaat op te gel'PIl, wplke waarde het vermogen van 
de ma('hinp I'olgem; de I. Eo C.-yoors('hriftcn heeft. Er werden 
op deze rergarlcring ook lJrlmaldr omrrken factorpll uitge
werkt. 

W a t leert on;,; deze Gellepü;;che vergadering? Ten eer;,;te, dat 
het moeilijk i;,; tot ovel'CenstenunÏ11g te komen, ten L weede 
('('hter ook, dat de E llgelschen geen I-oorschriftell wilden 
maken, die in strijd waren met de I. Eo C.-voorschriften, 
welke laatste zij dus als een soort van grondwet beschouwen. 

Ik heb naar aanleiüing van -deze vergaderingen het uit
I'oerig Engelsc11 verslag kunnen nagaan hoe thans voor publi
catie der werkzaamheden der I. E. C. gezorgd wordt. 

gr waren behalve de vergadering van de lHachine-eom
missie ook vergaderingen van an-dere commissies, en verder 
was de vergadering ook daarom belangrijk omdat, als gasteu 
van het Zwitsersche comité, voor het eerst na den oorlog weer 
Duitsche verteg'enwoordigers aanwezig waren. 

Dat 11et belallgr~jkste op -de vergadering eehter de kwestie 
der Brltsehe voorstellen was blijkt uit het volgende gedeelte 
uit het Engelsche yerslag_ 

,,'1'he question of the rating of eledrlcal machinery occu
pied the major port ion of the time, being the most important 
subject alld the prineipal reaSOll for the eon I'ening of the 
meetings" . 

Ik wlllüerllaa;,;t thans de publicatie in het 'l 'ijclsthrift 1'00/' 

f!Jler-frot('("hnick ol'er de I'ergadering \"Cm het X. E. O. vall 
:.?:~ Februari 192;~ stellen. 
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"gen kort yerslag werd uitgebracht van de conferentie te 
Genève. i\1oen beeft zich boofdzakelijk bezig gehouden met het 
vaststellen nUl symbolen voor schakelschema's en "ratings", 
"'aarbij voor de eerste maal sedert den oorlog zes Duitsehers, 
onder leiding yan prof. K. STRECKER, als gasten yan het 
Zwitsersch Comité aan de besprekingen hebben deelgenomen 
Zoowel de voorzitter van het Zwitsers eh Comité HUBER
STOCKAR, als de voorzitter der Intern. Electrotechnical Com
mission Morr,LONA, hebben dit neerhalen van den Chineeschen 
muur in Europa verwelkomd"~. 

Ik geloof niet te I'eel te beweren, als ik zeg, dat dit yer
slag een gebrekkig beeld geeft van de belangrijke en moeilijke 
kwestie, welke te Genè,'e besproken is. 
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