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VOORWOORD.
De uitnoodiging van de uitgevers om een herdruk van de uitgave
voor te bereiden heb ik gaarne aangenomen. Ten eerste omdat het
bestaande boekje mij reeds geruimen tijd onvoldoende bleek, en ten
tweede omdat ik de nieuwe stof zóó zou kunnen samenstellen, dat
het debiet van de nieuwe uitgave zeer belangrijk zou kunnen worden
uitgebreid.
Ik ben hierin, naar ik hoop, naar wensch geslaagd en dank dit
zeer zeker voor een groot gedeelte aan de beschikbaarstelling van
een groot aantal en belangrijke cliché's, die mij hiervoor door de
firma Biiown Boveri & Cie te Baden, alsmede de firma Micafil
te Altstetten, beide in Zwitserland, tijdelijk werden afgestaan. Ik
betuig beiden firma’s dan ook mijn grooten dank daarvoor, alsmede
de N.V. Electrostoom te Rotterdam, die haar bemiddeling daartoe
heeft verleend.
De inhoud van het boek is geheel overeenkomstig den titel gebleven,
daar het boek bedoelt te zijn een „Wikkelboek”.
Het aantal hoofdstukken is met één uitgebreid, hetwelk een ver
handeling bevat over diverse onderwerpen, die direct of indirect
samenhangen met dc werkzaamheden in een clcctrotechnische fabriek
of werkplaats. Zoo zijn daarin opgenomen dc onderwerpen: onderzoek
en beproeving van wikkelingen, het demonteeren van electrische
machines, onderhoud van collectoren en slecpringcn, het impregnatieprobleem, enz. Dc stof der eerste drie hoofdstukken is geheel om
gewerkt en zeer belangrijk uitgebreid. Veel van de oude stof is weg
gelaten, doch zeer veel nieuwe werd weer bijgevoegd.
Naast de „techniek” van het wikkelen, die ditmaal veel uitvoeriger
behandeld is, zijn een groot aantal interessante voorbeelden aan
gegeven van diverse wikkclingsuitvoeringcn, alsmede enkele zeer
belangrijke doorsncdcteckcningcn van turbo- en poolradgeneratoren.
Dit alles heeft dc technische waarde van deze tweede uitgave zeker
zeer belangrijk verhoogd, waardoor het bock m. i., behalve voor
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werkplaats, fabriek, bureau enz., ook bijzonder geschikt zal zijn voor
studeerenden, die uit de vele voorbeelden, hun practische kennis
niet onbelangrijk zullen kunnen aanvullen.
Ik twijfel dan ook niet, of de tweede uitgave zal een ruim afzet
gebied ten deel vallen.
De Schrijver.

■

I

EEN INLEIDEND WOORD.
Indien we de ontwikkeling der Techniek in haar geheel konden
overzien, dan zouden we tot het besluit komen, dat in de Electrotechniek de „evolutie’’ zich wel zeer snel heeft baan gebroken en deze
nog steeds stijgende is.
Vergelijken we de constructie alsmede de bouw der machines uit
het achter ons liggende tijdperk met die der laatste tijdsperiode,
dan blijkt hieruit wel de grootc en snelle vooruitgang, welke op
dit gebied heeft plaats gevonden.
In het bijzonder kunnen we dit constateercn bij de wikkelingen
der verschillende machines, in den loop der jaren vanaf het begin
tot nu toe geconstrueerd en uitgevoerd.
De tegenwoordige uitvoering is geheel gebaseerd op weten
schappelijke berekeningen en proefnemingen. De afkoeling der
wikkelingen, de toepassing van de isolaticstoffcn. de bevestiging der
spoelen onderling zoowel ten opzichte van de kernen, blikken en
huis, het imprcgnatic-problcem enz. is tot in alle bijzonderheden
nauwkeurig bestudeerd en beproefd. De clcctrische en magnetische
eigenschappen zijn tot op zeer hoog peil gebracht, zoodat thans met
een minimum van ijzer en koper een maximum aan vermogen uit
de machines wordt verkregen.
Begrijpelijkerwijs is dan ook het aantal uitvoeringsvormen van
wikkelingen zeer groot, welk aantal nog vermeerderd is geworden
door de fabricage van nieuwere machines zooals écnankcr-omvormers,
pool rad- en turbogencratoren, synchroonmotoren. in het bijzonder
dc synehroon-inducticmotorcn, locomotiefmotoren, wisselstroomcoHectormotoren, enz. enz.
Ook de transformatoren hebben belangrijke wijzigingen ondergaan.
De toepassin gvan olie als isolatie en ook als koelmedium was oorzaak,
dat de spanningen alsmede dc vermogens steeds hooger konden worden
opgevoerd. Ook het afkoclingsproccs werd op verschillende manieren
uitgevoerd en aan de eischen van bedrijf of opstelling aangepast.

G
Na het voorgaande is het dan alleszins begrijpelijk, dat de fabricage
van wikkelingen een zeer groote en belangrijke factor uitmaakt in
de „Electrotechnische Industrie”. Het aantal machines, toestellen,
apparaten en installaties dat daarvoor tegenwoordig noodig is, is zoo
uitgebreid en van zoo groote beteekenis, dat een beschrijving daarvan
een geheel boekwerk zou kunnen vormen. Het is een techniek en
industrie op zichzelf en verlangt daarvoor dus, evenals voor iedere
techniek, een speciale studie en een niet geringe ervaring van de
betrokken leiders.
Ook van den volslagen wikkelaar wordt een groote mate van routine
geëischt. In dit verband kan gezegd worden, dat hij, wil hij tot de
geoefende klasse behooren, eerst een oefentijd van een kleiner of
grooter aantal jaren moet hebben doorgemaakt.
Natuurlijk beheerscht een wikkelaar slechts enkele soorten wik
kelingen, van een bepaalde groep. Om ze alle te bcheerschcn, zou
het aantal te groot zijn; daarom heeft men transformatorwikkelaars, gelijkstroom- resp. draaistroomwikkclaars, elk genaamd naar
de categorie wikkelingen die door hen vervaardigd worden. Elke
wikkelaar is dus alleen ,,thuis” op eigen terrein, zij het dan in
beperkte mate.
De inrichting ccner wikkelarij, voor wat betreft de plaats van
opstelling der verschillende spoelenwikkelbanken, wikkcltafels,
isoleermachines enz., heeft grooten invloed op het tempo der
fabricage.
Door een juiste indccling kan men ontkomen aan een over
bodig heen en weer transportceren van spoelen en wikkelingen, waar
door eventueele beschadigingen tot een minimum gereduceerd kunnen
worden. Een wikkelaar moet steeds alles — draad- en isolatie
materiaal — in zijn onmiddellijke nabijheid kunnen verkrijgen. De
onderlinge afstand der wikkelaars, alsmede die tot de in hunne nabij
heid opgcstelde machines enz., moet zoo zijn, dat zij ongehinderd
kunnen doorwerken. Ook behoort een wikkelaar zoo min mogelijk
te loopen, ten eerste wegens het mindere verlies aan arbeidstijd, ten
tweede om den wikkelaar overbodige vermoeidheid te besparen en
ten derde doordat het arbeidstempo meer gelijkmatig kan zijn.
De wikkelgereedschappen behoort een wikkelaar dan ook steeds in
een passend bakje bij zich te hebben. Op deze wijze verkrijgt men dus
een maximum aan arbeidsprestatie.

s
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Nog even willen wij de reinheid in een wikkelarij bespreken. Deze
moet tot een maximum worden opgevoerd, want het werkt heilzaam
stimuleerend op de wikkelaars, die na verloop van tijd daaraan gewend
zijn en zelf alle mogelijke reinheid zullen betrachten. Ook reparatiewerkplaatsen kunnen voor een groot gedeelte in die richting op
bouwend werk verrichten, hetgeen de goede afwerking der wik
kelingen zeer zeker ten goede zal komen.

HOOFDSTUK 1.

GELIJKSTROOMMACHINES.
A. THEORETISCHE INLEIDING.

De zuivere gelijkstroommachines zijn te vcrdeelen in 3 groepen:
1. Shuntmachines.
2. Hoofdstroom- of Seriemachines.
3. Compoundmachines.

De drie groepen hebben uitwendig volkomen hetzelfde aanzien.
Het principicele verschil bestaat
AL
alleen in de uitvoering der magneetspoelen.
De normale vorm ccncr gelijk
stroommachine toont ons fig. 1,
waarin is afgebeeld een machine
van het fabrikaat Brown Boveri
& Cie.
De samenstellende deden eener
gelijkstroommachine zijn (zie fig. 2):
1°. Het magneethuis, waarin ge
monteerd de magnectkcrnen en de
Fig. 1.
magneetspoelen, samen vormende
Gelijkstroommachine.
het magneetsysteem.
2°. Het anker, bestaande uit de as met de daarop aangebrachte
ankerbiikken. In en om deze laatste bevindt zich de ankerwikkeling,
terwijl daarnaast de collector is aangebracht, waaraan de ankerwikkcling is aangesloten.
3°. De beide schilden, die de lagers bevatten, waardoor het anker
zijn roteerendc beweging kan uitvoeren.
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1. De Shuntmachine.
Anker en magneetspoelen zijn parallel op de aanshiitklemmen van
de machine aangesloten (zie fig. 3 en 4). Hierbij zijn duidelijkheids
halve eventueele aanloopwcerstand resp. shuntstroomregelwcerstand
weggelaten.

Fig- 2.
Gedemonteerde gelijkstroommachine.
De magneetstroom bedraagt slechts enkele procenten van den totalen
stroom. Om de, voor het opwekken van het sterke magneetveld,
vereischte aantal ampèrewindingen te verkrijgen, bestaan de spoelen

A C 8

o

J'

I

Fig. 3.
Fig. 4.
Schakeling en schema van een Shuntmachine.

uit een groot aantal windingen van dunnen draad. De Ohinsche
weerstand der spoelen is dan ook soms zeer hoog.
Het karakter van een shuntdynamo laat zich met behulp van de
volgende karakteristieken ongeveer als volgt verklaren:
De algemeene vorm van de magnetisatie- respectievelijk de span-

ningskromme van een shuntdynamo is die van fig. 5.
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De krachtstroom 0 resp. de klcmspanning ck neemt in den beginne
vrijwel evenredig toe met den magneetstroom. In de buurt van de
magnetische verzadiging blijven de beide eerste'bij den magneet
stroom im ten achter. Een geringe toename van de spanning zal slechts
mogelijk zijn door een belangrijke verhooging van den magneetstroom.
Een evenredige spanningsverhooging is dan alleen nog mogelijk
door toename van het toerental, hetgeen ook blijkt uit de E. M. K.formulc:

E = n x z x 0 x 1()—8

Volt.

Hierin stelt n het toerental voor (0 is hierbij als constant aangenomen).
VOLT
KIEM5PANM

MAGNEET SriTOOM
ANP

Fig. 5.
Spanningskromme van een shuntdynamo.
Om het karakter van de shuntdynamo bij belasting te lecrcn
kennen, d. w. z. in hoeverre de klcmspanning reageert op de belasting,
bepalen wc twee krommen, n.1. die voor de spanningsverandering
en die der uitwendige karakteristiek. In fig. 6 zijn beide krommen
aangegeven. Voor de bepaling van kromme 1 wordt de dynamo bij
constant toerental en constante klcmspanning van nul af aan steeds
meer belast tot 5/4 van de belasting. Bij verschillende bclastingswaarden wordt de machine geheel ontlast en noteert men de span
ningsverhooging of verandering die hierbij, bij onveranderd toerental
of stand van den shuntregulatcur, optreedt.
De normale klcmspanning wordt voorgesteld door O A = C B.
Het toerental moet constant gehouden worden.
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De kromme 2 geeft de uitwendige karakteristiek weer. De machine
wordt bij de normale klemspanning ck = C B vol belast. Daarna
wordt de belasting bij constant toerental en onveranderden stand
van den shuntregulateur opgevoerd resp. tot nul verminderd. De
hierbij opgenomen klemspanning is door de kromme 2 aangegeven.
De behandelde karakteristieken moeten bij constante temperatuur
van de machine, dus na een bepaalden bedrijfsduur, worden op
genomen.

De Shuntmotor.
Thans nog enkele bijzonderheden over de shuntmachine als motor.

VOLT

I
o

flMR

Fig. 6.
Spanningsverandering en uitwendige karakteristiek shuntdynamo.

■I

l

=

Wordt de shuntmotor in onbelasten toestand op het net geschakeld,
dan stelt het toerental zich op een zoodanige waarde in, dat de
daardoor opgewekte tegen-E. M. K. in het anker, plus het spanningsverlies in het anker, evenwicht maakt met de klemspanning van den
motor. Een en ander dus volgens de vergelijking:

ck = t. E. M. K. + Ia x Ba.
De ankerstroom Ja is bij onbelasten motor gering en slechts nóodig
voor het overwinnen van de wrijvingsweerstanden van kool borstels,
lagers en van de lucht, benevens de ijzerverliezen in anker en poolschoenen der magneetkernen.
Wordt de motor belast dan zal het toerental afnemen en hiermede
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evenredig ook de t. E. M. K. Het product Ia x Ra zal dus toenemen,
totdat bij genoegzame stijging van Ja — Ra is constant — het in
wendig eiectrischc koppel evenwicht maakt met het uitwendig
mechanische tegen koppel. Aangezien Ra zeer gering is, veroorzaakt
reeds een geringe vermindering van het toerental een sterke stijging
van den ankerstroom Ia. Het verschil tusschcn de toerentallen in
on belasten en belasten toestand van den motor is dan ook zeer weinig
en bedraagt gewoonlijk ongeveer 3%. Men noemt dan ook don shuntmotor den motor met constant toerental. Ondanks dit feit heeft men
het toch in dc hand om het toerental bij iedere belasting binnen
bepaalde grenzen te kunnen regelen, namelijk door middel van ver
andering van dc magncetstroomsterktc.
Hierdoor brengt men wijziging in dc krachtstroom-intensiteit en
als gevolg daarvan zal de t. E. M. K. eveneens een andere waarde
aannemen. Deze moet echter ongeveer gelijk blijven aan de oorspron
kelijke waarde, hetgeen alleen mogelijk is door toe- of afname van
het toerental. Van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik ge
maakt bij dc aandrijving van grootc schaafbanken in machine
fabrieken, in papierfabrieken bij de papierfabricage.

2. De Hoofdstroom- of Seriemachine.
Anker en magncetspoelen zijn met elkaar in serie geschakeld. De
volle ankerstroom vloeit dus ook door de magncetspoelen.

Fig. 7.
Fig. 8.
Schakeling en schema van de seriemachine.

In de figuren 7 en 8 is schakeling en schema der seriemachine

aangegeven.
Zooals voor de hand ligt, zijn hier, in afwijking van de shuntmachinc,
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slechts een gering aantal windingen voor de jnagneetspoelen noodig,
om het verlangd aantal Ampère-windingen (A. W.) te verkrijgen.
Dit komt den Ohmschen weerstand der spoelen ten goede, die, om het
spanningsvcrlies der spoelen zoo laag moge) ijk te houden, zeer gering
moet zijn. Het magnetisch veld der magneetkernen gaat met den
ankerstroom, resp.den totalen stroom op en neer en hiermede dus ook
de spanning in het anker en de klemspanning. Aangezien de seriemachine als dynamo nog slechts in heel bijzondere gevallen toepassing
vindt, doch des tc meer als motor, zullen alleen over den scriemotor
cenige bijzonderheden medegedeeld worden.

De Hoofdstroommotor.
Deze kenmerkt zich door twee bijzondere eigenschappen:
a. Het toerental regelt zich naar de belasting en is dus niet constant.
b. De motor is bijzonder geschikt om bij lage toerentallen zware
lasten op te trekken.
Wat a. betreft het volgende: Is de last gering, dan is slechts een

o

MAGNEET kTROOM.

amf.

Fig. 9.
Toerentalkarakteristick.
geringe motorstroom noodig. Deze stroom vloeit ook door de magncctspoelen, bijgevolg heeft het magneetveld 0 een geringe waarde.
Uit t. E.M. K. = n X z X 0 X 10— 8 Volt volgt nu, dat, waars con
stant is en 0 slechts een gedeelte der normale waarde heeft, de
t. E. M. K. slechts bereikt kan worden door stijging van het toerental n .
Is de last zeer gering, dan kan het toerental, indien geen maatregelen
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getroffen worden om zulks te verhinderen, zeer hoog oploopen en
eventueel tot het uit elkander vliegen van de ankcrwikkeling aan
leiding geven.

Na deze beschouwing kan men gemakkelijk inzien, dat bij het
toenemen van de belasting het toerental zal afnemen en de ankerstróom
resp. de magneetstroom zal toenemen. Het inwendig koppel neemt
in den beginne evenredig met 72 toe, waarna de toeneming geleidelijk
minder wordt, om ten slotte bij verzadiging van de magncctkcrncn
evenredig te zijn met den ankerstroom I alleen. De kromme K in
fig. 9 stelt de toerentalkarakteristiek van den seriemotor voor.
Wegens het groote koppel, dat de seriemotor kan ontwikkelen, is
deze bij uitstek geschikt voor tractiemotor, hijschmotor en overal,
waar een constant toerental geen vereischtc is en zware lasten te
overwinnen zijn.
Wordt een seriemotor in onbclasten toestand op do volle netspanning
ingeschakeld, dan gaat het anker er van door en de wikkeling vliegt
uit elkaar.
Om deze reden is het niet geoorloofd, een seriemotor van een riemaandrijving te voorzien wegens het gevaar van afglijden van den
riem van de riemschijf, tenzij op de as een centrifugaalschakelaar is
aangebracht, die den motor bij een bepaald toerental automatisch
uitschakelt.
3. De compoundmachine.
Zij is een combinatie van een shunt- en seriemachine en heeft
dus met het anker parallel geschakelde shuntmagneetspoclcn en
magneetspoclcn, die met het anker in serie geschakeld zijn. De
schakeling en het schema zijn in de figuren 10 en 11 aangegeven.
De compoundmachine vcrcenigt beide karakters in zich van de
shunt- en van de seriemachine. Zij vindt als dynamo zoowel als
motor nog ruime toepassing. Als dynamo wegens de vrijwel constante
spanning, die met de compoundschakeling bij iedere belasting te
verkrijgen is. De veldverzwakking, en hiermede ook de spanningsdaling, die bij de shuntdynamo optreedt, als gevolg van het Ohmsche
spanningsvcrlics in het anker, wordt weer gecompenseerd door de vcldversterking ten gevolge van den grooteren belastingstroom, die ook
door de seriespoelen vloeit. Het karakter van de compounddynamo,

16

die in fig. 12 grafisch is voorgesteld, wordt als bij de shuntdynamo
bepaald. Kromme 1 en 2 geven de spanningsverandering en de uit
wendige karakteristiek weer zonder toepassing der compound-

Fig. 10.
Fig. 11.
Schakeling en schema van den compounddynamo.

wikkeling. Kromme 3 is opgenomen bij belasting van de dynamo met
compoundwikkeling. Bij groote dynamo’s laat men echter de seriespoelen achterwege, waardoor dus weer een shuntdynamo ontstaat,

VOll
8

I

c|

o

------ flMR

Fig. 12.

en wordt constante spanning verkregen door een automatische
reguleering van den geldstroom, met behulp van regelapparaten, die
automatisch den weerstand die voor de magneetspoelen geschakeld
is, vergrooten of verkleinen.

17
De compoundmotor.
Als motor vindt de compoundmachine vrij veel toepassing. Door
de scriespoelen, die het shunt veld versterken, wordt een grooter
aanloopkoppel in het anker verkregen. Het toerental blijft bij grootere
belastingstooten niet constant, daar de hierdoor ontstane veldversterking, welke een toename van den krachtstroom <I> betcekcnt, een
verhooging van de tegen-E. M. K. veroorzaakt, waardoor het toeren
tal noodwendig moet afnemen.
Constant toerental verkrijgt men door een tcgencompoundecring,
waarbij de verhouding der windingsgetallcn der shunt- resp. de
scriespoelen zoodanig is gekozen, dat de toerenvermindering ten
gevolge van het ankerspanningsverlics gecompenseerd wordt door de
veldverzwakking der scriespoelen.

Hulppolen en compensatiewikkeling.
Bij de behandeling der shunt-, serie- en compoundmachincs is
over de hulppolen of compensatiewikkeling in het geheel niet ge
sproken. Dc eerste zijn echter bij de tegenwoordige machines een
onafscheidelijk onderdeel geworden, reden waarom een verklaring
van het doel dezer polen hier dan ook zeer goed op haar plaats is.
Bij de onbelaste machine is n.1. alleen hot magneetveld aanwezig.
Loodrecht op de richting van dat veld staat de neutrale zone, in
welke zone ook de borstels geplaatst zijn. Wordt de machine nu
belast, dan ontstaat er in het anker, ten gevolge van den ankerstroom,
een z.g. ankervcld, dat loodrecht staat op het magneetveld. De
krachtlijnen sluiten zich door dc lucht cn de beide magneetkernen.
Beide velden, het magneetveld en ankerveld, bestaan bij belasting
echter niet afzonderlijk, doch vormen gezamenlijk een resulteercnd
veld. liet oorspronkelijke magneetveld heeft een vervorming of ver
schuiving ondergaan, veroorzaakt door het ankerd warsveld, dat den
krachtstroom in twee schuin tegenover elkaar staande poolspitsen
versterkt cn in de beide andere poolspitsen tegenwerkt cn daardoor
verzwakt. Waar de neutrale zone of lijn steeds loodrecht op de richting
van het magneetveld geplaatst moet zijn, hetgeen noodig is voor een
goede commutatie, zullen de borstels, zooals voor dc hand ligt, met de
neutrale lijn mede verschoven moeten worden. Dc grootte van de
verschuiving van veld en neutrale zone varieert met dc belasting. Het
verschuiven van dc borstels wordt hierdoor practisch ónmogelijk,
A N K E R WIK RELINGEN.
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althans bij sterk varieerendc belasting. Een tweede nadeel van het
ankerveld is nog, dat het verzwakkend op het magneetveld inwerkt
en een spanningsdaling veroorzaakt. Bij den motor zal daardoor het
toerental stijgen.
De hulppolen hebben nu het doel, het ankerveld reeds als het
ware in de kiem te smoren, en zij zijn dan ook zoo geplaatst, dat het
hulppolenveld lijnrecht inwerkt op het ankerveld en hiermede even
sterk is (zie fig. 13), waaruit ook blijkt, dat de hulppolen precies
in het midden tusschen de hoofdpolen geplaatst zijn. Fig. 1-1.
toont ons het schakelschema.
De polariteit der hulppolen ten opzichte van die van de hoofd

Fig. 13.

Schakeling 2-polige machine
met hulppolen.

Fig. 14.

Schakelschema shuntmachine
met hulppolen.

polen, mede in verband met de draairichting, laat zich voor motor
en dynamo eenvoudig uit richting ankerstroom en polariteit hoofd
polen, bepalen.
Men kan overigens naar de volgende regels te werk gaan.
Dynamo. De hulppool, die in de draairichting volgt op een hoofdpool, moet van tegengestelde polariteit zijn.
Motor. In dit geval moet de polariteit gelijk zijn aan die van de
voorafgaande hoofd pool.

Compensatiewikkeling.
In bijzondere gevallen wordt behalve hulppolen ook nog een
compensatiewikkeling toegepast. Deze is in fig. 15 afgebeeld en

19

wordt in groeven in de hoofdkernen ondergebracht. De functie
van de hulppolen wordt door de compensaticwikkcling grootendeels
overgenomen. Slechts een klein gedeelte der windingen blijft nog
op de hulppolen achter.
Wegens de duurdere fabricage worden de compensatie wikkelingen

Fig. 15.
Compensaticwikkcling.
veelal achterwege gelaten en past men alleen de hulppolen toe, die
dan ook in de meeste gevallen het ankcrveld voldoende compenseercn.

B. MECHANISCHE SAMENSTELLING.

1. Het magneetgestel.
De samenstellende doelen zijn:

a. Het huis (zie fig. 1G en 17).
Als materiaal hiervoor gebruikt men gietstaal, dat ten eerste een
geringen magnetischcn weerstand en dus een groote permeabiliteit
voor krachtlijnen bezit en ten tweede een zeer sterk en elastisch
materiaal is, dat zich voor den bouw van machinehuizen uitmun
tend leent.
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b. De kernen.
Vroeger was het gewoonte, dat de kernen werden aangegoten.
Tegenwoordig vindt men bijna uitsluitend machinehuizen met losse
kernen. Deze zijn dan óf geheel opgebouwd uit platen dynamoblik,
waarbij kern en poolschoen één geheel uitmaken, óf wel de kern is
een aparte kern, eveneens van gietstaal, voorzien van een poolschoen
uit dynamoblik.
De bevestiging der kernen in het huis geschiedt door middel van

Fig. 17.

Fig. 16.
Magneethuizen.

I

bouten, die aan de buitenzijde door het huis gestoken worden. De
vorm der kernen is gewoonlijk rechthoekig, soms ook rond.

/
c. De magneetspoelen.
Wat de shuntspoelen betreft, deze bestaan per pool óf uit één
geheele spoel óf wel uit meerdere zoogenaamde deelspoelen. De vorm
der spoelen is gebonden aan die der kernen, kan dus rechthoekig of
rond zijn. De hulppoolspoelen hebben een smallen langgerekten vorm.
De kleine spoelen worden gewikkeld van ronden of vierkanten draad,
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de grootc spoelen van rechthoekig koperband, zoogenaamde „hoog
kantgewikkelde spoelen”. De seriespoelen hebben een vorm als die der
shuntspoelen. De draaddoorsnede kan rond, vierkant of rechthoekig
zijn en houdt verband met belasting en plaatsruimte.

2. Het anker.
Het anker (fig. 18) is opgebouwd uit:

Fig. 18.

a. De as (zie fig. 19).
Het materiaal daarvoor is gewoonlijk Siemens-Martinstaal, een zeer
goed te bewerken en taaie staalsoort. Het dikste gedeelte bevat de
Vent<11 Laqeiyl _ Collector
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Fig. 19.
ankerblikken (zie fig. 19). Ter weerszijde van de blikken is de as
iets dunner.
Dan volgt aan de ecne zijde een kort gedeelte van kleineren diameter
voor het aanbrengen van den collector en daarnaast weer het dunnere
gedeelte voor het eene lager. Aan de andere zijde van de blikken
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is een even dun gedeelte voor het tweede lager, waarnaast ten slotte
het dunnere gedeelte voor de riemschijf zich bevindt.

b. De ankerblikken.
Het ankcrlichaam (zie lig. 20) is opgebouwd uit een groot aantal

Fig. 20.
Een onbcwikkeld anker (fabr. S.S.W.).
schijven ankerblik, waarvan de dikte ongeveer 0.5 mm bedraagt. De

i'iJ

F
Fig. 21<r.

schijven worden één voor één over de as heen geschoven en aan

ff

1

Fig. 216.

weerszijden door sluit- en persplaten opgesloten (zie fig. 21/7, 216,
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22 en 23). Zij zijn alle aan den omtrek tand vormig uitgeponst,
•waardoor na het opschuiven de groeven resp. tanden ontstaan.
De groeven dienen voor het opnemen van de an kerspoelen. Bij
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Fig. 22.
grootere ankers wordt op de as eerst een gietijzeren cylinder met
spaken, a Meerster genaamd, geperst, waaroverheen dan de anker-
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Fig. 23.

blikken gestapeld worden (zie fig. 23). Enkele voorbeelden van
groeivormen toonen ons de figuren 24, 25 en 26.
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Fig. 24.
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Fig. 25.
Enkele vormen van groeven.
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Fig. 26.

Men kan het verschil tusschen de groeivormen duidelijk herkennen.
De groeven van fig. 24 en 26 noemt men open groeven, die van
lig. 25 halfgesloten groeven. De open en de halfgesloten groeven
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vinden bij de gelijkstroomankers veel toepassing, de eerste voor
grootcrc ankers, de laatste veelal voor kleinere ankers.
Ten einde de mogelijk bij het ponsen ontstane bramen te ver-

Fig. 27.
Afbraam machine.
wijderen, worden alle blikken na het ponsen dooreen afbraammachine
gevoerd. In fig. 27 is zulk een machine afgebceld.
c. De collector.
Dit deel van het anker is een der belangrijkste van de geheele
machine. Hieraan dankt de naam „gelijkstroommachine” ook zijn
ontstaan. De collector brengt dc verbinding tot stand tusschen de
ankerwikkeling en dc buitenketen, terwijl hiermede de in dc ankerwikkeling geïnduceerde wisselstroomen in een gel ij kgerichten stroom,
een gelijkstroom, wordt omgezet.
Een collector bestaat uit een aantal tot een ring samengevoegde
segmentvormige koperen lamellen, die alle van elkander gescheiden
zijn door even zoovele mica-lamellen (zie fig. 28). De ring van lamellen
wordt nu zooveel mogelijk radiaal samengeperst en na het indraaien
in de zijkanten van twee zwaluwstaartvormige groeven door twee
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gietijzeren- of stalen drukringcn, waarvan de een tevens als collectorbus is uitgevoerd, te zamen gehouden (zie fig. 29). De drukringen
zijn van de koperen lamellen door zwaluwstaartvormige mica-ringen
geïsoleerd.
In fig. 30 is de samenstelling van een collector aangegeven.

□
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Fig. 29.

Fig. 28.

Voor het insluiten der ankerspoelen worden de lamellen van ingefraisde groeven of wel van korte of lange vanen voorzien (zie de
figuren 29 en 30).
Voor de vervaardiging van koperlamellen gebruikt men het hard-
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Fig. 30.

Gedemonteerde collector.
getrokken electrolytisch roodkoper, terwijl de mica-lamellen gesneden
of gezaagd worden uit platen geperst micaniet, dat onder zeer hoogen
druk van mica-plaatjes vervaardigd is.
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d. De ankerwikkeling.
Het belangrijkste actieve en tevens het ingewikkeldste deel van de
gelijkstroommachine is wel de ankerwikkeling. Bij de samenstelling
vereischt deze dan ook de meeste zorg en oplettendheid, niet alleen
omdat gemakkelijk fouten gemaakt kunnen'worden, doch ook be
schadigingen komen gemakkelijk voor, die later bij dc beproeving
of tijdens het bedrijf van de machine tot grootc stoornissen aan
leiding geven. Gelukkig is de beproeving van dc machine, voordat
deze de fabriek als een betrouwbaar product mag verlaten, tegen

Fig 31.
Collector met vanen.

Fig. 32.
Collector zonder vanen.

woordig wel zoodanig geperfectionnccrd, dat later tijdens het bedrijf
zelden of nooit storingen meer voorkomen.
Een ankerwikkeling bestaat uit een aantal spoelen, die óf met de
hand direct in de groeven gewikkeld worden (zie fig. 33), doch ook
machinaal, zooals dit veelvuldig bij kleine ankertjes toegepast wordt,
óf op wikkelbanken machinaal worden vervaardigd.
De machinaal op schablonen vervaardigde spoelen worden schabloonspoelen genoemd. Meestal worden twee of meer spoelen te
zamen gewikkeld cn geïsoleerd en, na nog meerdere bewerkingen te
hebben ondergaan, in dc groeven gelegd. Hierna worden de uiteinden
der spoelen, uitloopcrs genaamd, in bepaalde volgorde met de lamellen
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van den collector verbonden en daarin vastgcsoldcerd. Ten einde het
uit elkander vliegen der wikkeling tijdens het draaien van het anker,
ten gevolge van de grootc centrifugaalkrachten, te voorkomen, worden
de groeven door hardhouten spieën afgesloten, terwijl om het buiten
het ankerijzer uitstekende gedeelte der spoelen, n.1. de spoclkoppcn,

Fig. 33.

Fig. 34.
Gclijkstroomankcr.

staaldraad bandages worden aangebracht. Een compleet anker met
schabloonspoelcn is in fig. 34 voorgesteld.

3. De lagerschilden.
In ’t algemeen is er een schild aan de zijde van de aandrijving,
do aandrijfzijde A. Z., en een aan de collectorzijdc, de niet-aandrijfzijde N. A. Z. Beide schilden zijn zoo uitgevoerd, dat ze de wikkelingen
van anker en magncetspoclen voldoende tegen mechanische be
schadiging beschermen. Ze bevatten de beide lagers, waarin de as met
het anker zijn roteerende beweging kan uitvoeren. De lagers kunnen
óf geheel van brons gemaakt zijn óf wel zij bestaan uit een gietijzeren
bus met een babbith- of witmetalcn voering. Ze zijn gewoonlijk als
ringsmeerlagers uitgevoerd en van oliegroeven voorzien. Sommige
fabrieken rusten haar machines, althans de kleinere machines, uit
met kogel- of rollenlagers. Verder is aan het schild N. A. Z. de borstelbrug met borstelhoudcrs cn borstels aangebracht voor den stroomtoeresp. afvoer van het anker. De borstelbrug kan gewoonlijk, behalve
bij bijzondere machines zooals tram motoren, voor het. instellen van den
juisten borstelstand, om een bepaalden hoek naar links cn rechts ver
draaid worden.

28
C. Wl K KELSYSTEM EN.
Er bestaan .3 systemen of soorten van wikkelingen, n.1.:

1. De Lus- of parallelwikkeling.
2. De Golf- of seriewikkeling.
3. De serieparallel- of meervoudige golfwikkeling.
Van deze systemen komt het onder 2 genoemde het meest voor,
daarna volgt het onder 1 en ten slotte het onder 3 genoemde systeem.
Tot welk systeem een wikkeling van een compleet anker behoort,
is meestal bij een oppervlakkige beschouwing niet aan te geven.
Uitwendig gelijkt het eene anker al heel veel op het andere
anker, dat naar een ander systeem gewikkeld is. Dit is vooral het
geval met de systemen 2 en 3. Het systeem wordt aangegeven dooi
de ligging van de uitloopers der spoelen en de aansluiting mot den
collector.
1. De Luswikkeling.
Gaan we bij het doorloopen van een luswikkeling van een wille
keurige lamel uit, dan zullen we, na een spoel gevolgd te hebben,
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Fig. 35.

steeds op een naas thet punt van uitgang gelegen lamel terugkomen (zie
fig. 35). Aan deze tweede lamel is het begin van de tweede spoel
aangesloten, waarvan het einde weer uitkomt op de derde lamel. Na
het doorloopen van elke volgende spoel schrijden we dus op den
collector telkens één lamel vooruit, totdat we ten slotte weer op de
eerste lamel, het punt van uitgang, terugkomen. De wikkeling noemen
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wc rechts- resp. linksomloopend, wanneer we op den collector
rechtsom resp. linksom voortschrijden.
De luswikkeling is schematisch in fig. 36 aangegeven, waarin
dc hisvorm der spoelen duidelijk is tc herkennen.
Uit het schema blijkt, dat dc wikkeling door de borstels in twee
parallelle gedeelten wordt verdeeld. Op dezelfde wijze verkrijgt een
vierpolig anker ook 4 parallelle gedeelten, ankertakken genaamd.

Fig. 36.
Schema van een tweepolige luswikkeling.
In ’t algemeen heeft een 2/?-polig anker ook 2/^-parallelle anker
takken, wanneer/? het aantal poolparen bctcckcnt. Noemen we verder
a het aantal parallelle ankertakken dan is dus 2 a = 2 /?.
In fig. 37 is aangegeven, hoe de wikkeling van een 4 -polig anker
in 4 parallelle takken wordt verdeeld. Dc borstels van dezelfde
polariteit staan diametraal tegenover elkander. Van dc negatieve
polen uitgaande, verdeelt de stroom zich over vier wegen naar de
beide positieve polen.
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De parallelschakeling der ankertakken van een tweepolige resp.
zcspoligc wikkeling is schematisch in de figuren 38 en 39 weergegeven.
Door de parallelschakeling der ankertakken is de naam parallelwikkcling ontstaan.

Fig. 37.
Vicrpoligc ankerwikkeling.

Fig. 38.

Fig. 39.
Vereenvoudigd schema van
twee- resp. zcspoligc luswikkeling.

Aangezien door het vergrooten van het aantal parallelle ankertakken
tevens de stroomsterkte toeneemt, zal men bij dynamo’s voor groote
stroomsterkten veelal ook op mecrpolige machines met lus- of parallelwikkeling aangewezen zijn. De E. M. K. resp. de klemspanning van de
dynamo is gelijk aan die van een der ankertakken. Ze is natuurlijk
in alle ankertakken even groot.
ij
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Fig. 40.

2. Serie- of Golfwikkeling.
Liggen bij een luswikkeling de beide lamellen, waarmede de uitloopers

■
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cener spoel zijn verbonden, naast elkander, bij de golfwikkeling liggen
zij ongeveer een dubbelen poolsteek uit elkander (fig. 40 en 41).
Bij het doorloopen van deze golfwikkeling schrijdt men, de spoelen
volgende, steeds voorwaarts, in afwijking van de luswikkeling,
waarbij men eerst voorwaarts, daarna weer terugwaarts schrijdt.
Eerst na p spoelen, in dit geval 2, komt men op een naast de lamel
van uitgang liggende lamel terug. Het zal hieruit duidelijk zijn, dat

Fig. 41.
4-polige golfwikkeling.

een golfwikkeling pas bij een 4-polig anker mogelijk is. Voor een
2-polig anker komt de golfwikkeling met een luswikkeling overeen.
Is het anker 6-polig, zoodat dus 2 p = 6, dan moet men p = 3 spoelen
doorloopen om naast de lamel van uitgang terug te komen. Hieruit
volgt dus ook, dat men om, na eiken omgang om den collector, één
lamel verder te schrijden, eerst p spoelen moet doorloopen hebben,
hetgeen p-maal zooveel is als bij de luswikkeling, waar dit reeds na
iedere spoel het geval is.
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Vervolgen we de golfwikkeling zoolang, hierbij uitgaande van de
lamel waar één der borstels aanligt, totdat we bij de lamel waar de
borstel van de andere polariteit moet aanliggen, zijn aangekomen,
dan blijkt, dat juist de helft of ongeveer de helft van het totaal-aantal
spoelen doorloopen zijn (zie fig. 41). Hetzelfde geldt voor de overige
spoelen. De geheele wikkeling is dus in twee parallelle gedeelten
of ankertakken verdeeld, onafhankelijk van het aantal polen van
het anker, zoodat hier dus immer 2 a = 2 (a = het aantal ankertakparen = 1) in^ afwijking van de ïuswikkeling, waar steeds
2 (i = 2 p. Het vereenvoudigde schema is alzoo hetzelfde als in fig, 38
voor de 2-polige Ïuswikkeling aangegeven. Groepeeren wc het aantal
spoelen per ankertak in p groepen, zooals bij
de ïuswikkeling, dan ontstaat het schema, dat
fig. 42 aangeeft. De groepen zijn echter thans
in serie geschakeld, zoodat hieruit de benaming
„seriewikkeling” is afgeleid. Men moet echter
onthouden, dat de groepen over den gehcelen
ankeromtrek regelmatig verdeeld zijn en de
volgorde der spoelen zoodanig is, dat een spoel
van de cene groep die van de andere groep
regelmatig opvolgt.
Uit het voorgaande kan men concludeeren,
Fig. 42.
dat
vermeerdering van het aantal polen bij een
Vereenvoudigd schema

I
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4-polige serie wikkeling, golfwikkeling geen invloed heeft op de grootte
van de stroomsterkte die het anker kan afgeven,
doch wel op die der spanning. Immers, door toename van p zal ook
het aantal in serie geschakelde spoelen toenemen en dus ook de door
de spoelen opgewekte E. M. K. Het zal derhalve duidelijk zijn, dat
voor een machine voor hooge spanning ook steeds de sericwikkeling
zal worden toegepast. Het aantal ankertakken blijft onveranderd,
zoodat ook steeds slechts 2 borstels of borstelgroepcn noodig zijn.
Theoretisch is dit juist, doch om redenen van technischen aard past
men even zoovele borstels of borstelgroepcn toe als er polen zijn,
zooals dit het geval is bij toepassing van een Ïuswikkeling. Dit heeft
het voordeel, dat men met een veel kleineren collector kan volstaan,
hetgeen op de afmetingen alsmede op den prijs van de machine
van invloed is.

I
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Serie-parallelwikkeling.
In die gevallen, waarbij van de dynamo noch een hooge stroomsterkte noch een hooge spanning verlangd wordt en men met een
zuivere parallel- of een seriewikkcling niet uitkomt, kan de con
structeur zijn toevlucht nemen tot een serie-parallelwikkeling, ook
wel meervoudige golfwikkcling genoemd.
Zooals de laatste benaming ook aangeeft, bestaat de wikkeling uit

Fig. 43.
Schema van tweevoudige gol(wikkeling.

twee of meer parallel naast elkander loopendescriewikkelingen elk met
een gelijk aantal lamellen. Twee opeenvolgende lamellen, tot één der
wikkelingen behoorende, liggen nu niet vlak naast elkander, doch zijn
thans even zoovele lamellen verschoven als het aantal sericwikkelingcn,
waaruit de serie-parallelwikkeling bestaat. In .fig. 43 is een twee
voudige serie- of golfwikkcling aangegeven. Elke wikkeling heeft, zooals
bekend, slechts één paar ankertakken, en nu bestaat de „parallel
schakeling” hierin, dat de beide ankertakparen door middel van de
borstels op den collector parallel worden geschakeld.
ANKERWIKKELINGEN.

3
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WIKKELFORMULES.

Na het voorgaande over de'drie systemen wikkelingen zal het den
lezer duidelijk zijn, dat de bewikkeling van ieder anker volgens
bepaalde formules moet geschieden. Van invloed zijn en in aanmerking
komen de volgende gegevens, die we tevens met een bepaalde letter
zullen aanduiden.
1°. Aantal groeven = G.
2°. Aantal lamellen = K.
3°. Aantal spoelen = ó'.
4°. Aantal spoelzijden = s = 2 S.
5°. Groevenspocd = yg.
6°. Lamellenspoed = yk.
7°. Eerste wikkelspocd = yr.
8°. Tweede wikkelspoed = y2.
9°. Totale wikkelspoed = y.
10°. Aantal polen = 2p.
11°. Aantal wikkelingen (van meervoudige seriewikkelingen) = a.
A. Luswikkelingen.
Een goede luswikkeling moet symmetrisch zijn, d. w. z. het aantal
groeven resp. het aantal spoelen moet deelbaar zijn door het aantal
polen. Hierdoor toch zal iedere ankertak, in welken stand het anker
zich ook bevindt, volkomen aan den anderen gelijk zijn. Immers, aan
gezien alle ankertakken parallel geschakeld zijn, moeten ook de
daarin geïnduceerde E. M. K.en even groot zijn, daar anders in de
wikkeling vereffeningsstroomen kunnen ontstaan.
We weten, dat iedere spoel 2 uitloopers heeft, en in iedere lamel
2 uitloopers aangesloten zijn. Hieruit volgt dus, dat

K = S.
Verder heeft iedere spoel 2 spoelzijden, zoodat we kunnen schrijven:

I

I

s = 2 S.
Waar nu de spoelen zoodanig zijn aangebracht, dat in de groeven
telkens twee spoelzijden boven elkaar geplaatst zijn, vormen de spoel
zijden aan den omtrek van het anker twee cirkels, elk bestaande uit
spoelzijden, en daar

= 5

I
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kan men ook zeggen: „aan kien omtrek liggen steeds zooveel spoel
zijden naast elkaar, als er spoelen zijn.”
Zooals reeds gezegd, is de afstand tusschen de beide spoelzijden
cener spoel gelijk of ongeveer gelijk aan een poolsteek, zoodat deze
spoelzijden onder verschillende polen komen te liggen of wel een pool
ter weerszijden omsluiten (zie fig. 44).
Deze afstand wordt nu uitgedrukt in een groevenspoed yg, waarin
de verplaatsing der spoelzijden wordt aangegeven in een geheel aantal
groeven of ook wel in een wikkelschrede y19 de voorwaartsche wikkel-

Fig. 44.
Ligging der spoelzijden.

schrede genoemd, aangevende het aantal spoelzijden, dat de eene
spoelzijdc op de andere aan den ankcromtrck vooruit is.
We schrijven dus:

y* = rP

of

oo S
y‘ = 2~p

2/i is gewojonlijk gelijk aan y X n, waarin n het aantal naast
elkaar gelegen spoelzijden per groef voorstelt, zoodat de beide
spoelzijden van iedere spoel, ten opzichte van elkander, een over
eenkomstige plaats in de groeven innemen, de een onder de ander
boven in de groef. Doordat yv dus een veelvoud is van n, kan
van n spoelen een schabloonspoel als in fig. 44 aangegeven,
samengesteld worden.
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De tweede wikkelschrede y2 (de tcrugwaartschc wikkelschrede)
geeft aan, hoe wc langs den ankcromtrek terug moeten gaan, als
wc van de tweede spoelzijdc van de eene spoel via den collector over
gaan op de eerste spoelzijdc van de volgende spoel. Het verschil
tusschen
en y2 is steeds ± 1 en wordt voorgesteld door de totale
wikkelschrede y. Dus:

y = ?a — Vz = ± i •
Is het verschil —1, dan wil dit zeggen, dat y2 >> yt, terwijl + 1
aanduidt, dat y2 < yv
Bij -f- 1 schrijden we dus rechtsom rond den ankcromtrek voort;
daarentegen linksom, indien y = — 1. Hetzelfde geldt dan tevens
voor de voortschrijding rondom den collector.
De collectorschrede of spoed is, zooals we reeds eerder besproken
hebben, één lamel, dus:

2/a- — ± !•
B. Golfwikkeling.
Deze onderscheidt zich al direct van de hiswikkeling daarin, dat
de tweede wikkelspocd y2 hier evenals yt voorwaartse!) is. De totale
wikkelschrede y is dus:

y = ?/i + y2eveneens uitgedrukt in een aantal spoelzijden van den ankcromtrek.
Het aantal lamellen is gelijk aan het aantal spoelen, dus:

K = S.
Somtijds treft men wel eens ankers aan, waarbij het aantal spoelen
één meer of minder is dan het aantal lamellen. Dit staat in verband
met het aantal spoelen of wel schabloonspoelen, dat men in de groeven
kan aanbrengen. De eene spoel, die te veel is, neemt niet actief deel
aan de stroomopwekking of de krachtsontwikkeling en blijft als zoo
genaamde doode of looze spoel in het anker zitten. De spoel die te
weinig is, namelijk in het tweede geval, kan echter niet geheel ge
mist worden en wordt daarom als gewone doorverbinding, liggende
tusschen den collector en het ankcrijzcr, uitgevoerd. De aansluiting
met den collector geschiedt echter normaal als voor iedere spoel het
geval is. Men zou kunnen vragen, waarom deze doorverbinding niet kan

I
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weggelaten worden en men één lamel kan laten vervallen. Evenzoozou
men één lamel méér kunnen toepassen, ten einde de doodc spoel te
kunnen aansluiten. Het antwoord hierop is, dat men juist aan een
bepaald aantal lamellen gebonden is, zooals uit het volgende zal blijken.
Zooals wc reeds hebben aangevoerd, moeten bij een golfwikkeling
p spoelen doorloopen worden, ten einde naast de lamel van uitgang
terug te komen (zie lig. 45). Bij een 4-polig anker zijn dit twee
spoelen. De. collectorschrede ykl resp. yk2 dezer spoelen is, om gelijken
tred te houden met de voortschrijding der spoelen aan den ankeromtrek, gelijk aan ij, dus:
Uki — yk» — yIs nu het aantal lamellen K gelijk aan tweemaal de collectorschrede
der spoelen, zoodat K = 2 x ykl
of = 2 x yk2, en ykl resp. yk2
gelijk zou zijn aan het halve
aantal lamellen, dan zouden we
na p spoelen niet naast, doch
juist op dc lamel van uitgang
terugkomen, hetgeen natuurlijk
niet mogelijk is. Wc moeten op
dc naastliggende lamel terecht
Fig. 45.
komen, zoodat het aantal lamel
len moet bedragen:
K = !h-i + 2/fca -r

en daar ykl = yk2, kunnen wc voor een 4-polig anker schrijven:

K = p x yk + 1 = 2 x yk + 1.
Uit don vorm K = p X yk + 1 blijkt, dat het aantal lamellen K
afwisselend even of oneven zal zijn, al naarmate het aantal poolparen
p oneven en even is. Zoo heeft een 4- en 8-polig anker steeds een on
even aantal en een 6- en 10-polig anker een even aantal collector-

lamcllen.
De beide wikkelschreden ytcny2 behoeven niet gelijk te zijn; samen
moeten zij echter gelijk zijn aan y = yk. Gewoonlijk is yt bepaald door
de wijdte van een schabloonspocl, zoodat y2 bepaald wordt uit:
y2 = y— yi-
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Om de grootte van yk of y voor een bepaald anker vast te stellen,
veranderen we den vorm

K— 1
K = P x yk + 1 in yk = P
De algemeenc vorm is echter:

K±1
^Jk =

P

waaruit volgt, dat voor yk resp. y twee verschillende waarden aan
genomen kunnen worden.
Voorbeeld'.

K = 165; p is 2,
zoodat

1G5 4- 1

1GG

— = 83 of

164

= 82 lamellen.

Nemen wij yk = 83, dan komen we na p spoelen één lamel rechts
van de lamel van uitgang uit, doch is yk = 82, dan komen wij op
lamel 165, dat is één lamel links van de lamel van uitgang terecht.
C. Serie-parallelwikkeling.
Over deze wikkeling kunnen wc kort zijn, aangezien, hetgeen voor
de seriewikkeling verklaard is, grootendeels ook hiervoor gelden kan.
Voor de bepaling van yk resp. y maakt men echter gebruik van
de formule:

K±a

Vk = -

P

waarin a het aantal seriewikkelingcn voorstclt, waaruit de serieparallelwikkeling is samengesteld. Is bijvoorbeeld « = 2 of 3, dan
komen we na p spoelen 2 resp. 3 lamellen voorbij of vóór de lamel
van uitgang terug. Is a = 1, dan is de wikkeling weer een zuivere
enkelvoudige seriewikkeling, want dan is

yt* =

p

In verband met K en yk kan een seric-parallelwikkcling cnkcl-

39
voudig- of meervoudig gesloten zijn, al naarmate K en yk niet of
wel een gcmecnschappclijken deelcr bezitten.
De wikkeling is meervoudig gesloten, indien elk der seriewikkelingen
in zichzelf gesloten is en dus geen verbinding heeft met een der
andere wikkelingen.
NOORD

ZUID

Fig. 46.
Zespolige tweevoudige scric-parallclwikkcling.

Daarentegen is de wikkeling enkelvoudig gesloten, indien alle sericwikkclingcn niet elkander in serie geschakeld zijn, d. w. z. het einde
der eerste wikkeling verbonden is niet het begin van de tweede, en
zoo vervolgens en ten slotte het einde der laatste wikkeling aansluit
op het begin der eerste.
In fig. 46 is schematisch aangegeven een tweevoudig gesloten
zespolige serie-parallclwikkeling.

!i
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Vereffenings- en aequipotentiaalverbindingen.
Bij golfwikkclingen, waarbij a >1, als bij meerpolige luswikkelingen
komt het voor, dat de borstels, als gevolg van ongelijke spanningen
in de overigens precies aan elkander gelijke wikkelingsgedeelten of
ankertakken, gaan vonken.
Ongelijke spanningen kunnen optreden ten gevolge van een ongelijk
heid in het magnetische veld, bijvoorbeeld doordat het veld eener
magneetpool zwakker is dan het veld eener gelijknamige pool, waar
door bij een luswikkeling in de overeenkomstige ankertakken ongelijk
grootc E. M. K. ontstaan. Deze veroorzaken daarin via de borstels
vereffeningsstroomen, die de borstels overmatig kunnen belasten,
zoodat deze zeer warm worden en een min of meer sterk vonken
teweeg kunnen brengen.
Voor de golfwikkclingen heeft deze ongelijkheid in het veld tot
gevolg, dat tusschen overeenkomstige lamellen een potentiaalverschil
kan ontstaan. Doordat iedere ankertak onder alle polen doorloopt,
heffen deze spanningsverschillen elkander op en kunnen dus niet tot
vereffeningsstroomen aanleiding geven. Tusschen de lamellen blijft
deze potentiaal-ongelijkheid echter bestaan.
Het overbelasten der borstels, alsmede die potentiaal-ongelijkheid,
kan men opheffen door het aanbrengen van zoogenaamde vereffeningsen aequipotentiaalverbindingen. Deze hebben ten doel, de overeen
komstige lamellen met elkander te verbinden, waardoor dus aan de
vereffeningsstroomen gelegenheid wordt gegeven hun weg, in plaats
van door de borstels, door genoemde verbindingen te nemen, terwijl
bij de golfwikkclingen het potentiaalverschil wordt opgeheven. Ter
verduidelijking laten we hieronder een paar voorbeelden volgen.

Voorbeeld I.
In fig. 47 is het schema aangegeven van een vierpoligc enkel
voudige luswikkeling, waarvan het aantal groeven resp. het aantal
lamellen 24 is. De vereffeningsdraden verbinden telkens twee dia
metraal tegenover elkander liggende lamellen met elkander, zoodat
24
dus — = 12 draden aangebraeht kunnen worden.
2
In werkelijkheid past men er minder toe, n.I. telkens na 2 of 3
spoelen. In ons schema zijn slechts 6 vereffeningsdraden geteekend,

dus telkens een verbinding na 2 spoelen of lamellen.

I
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Voorbeeld II.
Een 4-polige tweevoudige golfwikkeling met aequipotentiaalverbindingen is schematisch in fig. 48 aangegeven. De wikkeling is
enkelvoudig gesloten. Groeven- en lamellen-aantal is 32. Om de
2 spoelen is een doorverbindingsdraad aangebracht, dus totaal 8 ver
bindingen.

ISOLATIESTOFFEN.

De isolatiematerialen, die in de „Electrotechnische Industrie” ge
bruikt worden, zijn talrijk. Ze alle op te noemen heeft echter geen
doel en we zullen ook alleen die isolatiematerialen behandelen, die
bij de vervaardiging van wikkelingen toepassing vinden.
Mica.
Dit is wel de belangrijkste en een der meest gebruikte stoffen.
Het is een mineraal of delfstof, dat in verschillende kleuren voor
komt. Het zuiverste mica is wit van kleur. Het is splijtbaar in platen
van zeer geringe dikte. De doorslagspanning is zeer hoog. Een plaat
van 1 mm dikte houdt gemakkelijk 25.000 Volt uit. Het is bestand
tegen olie, zuren en warmte.
Micaniet. *
Dit verkrijgt men, door op elkander kleven, persen en bakken van
een groot aantal micaplaatjes, waarbij schellak als kleefmateriaal
•dient. De kleur is bruin. Bij ± 80° C wordt de schellak weer week.
In kouden toestand is het hard, terwijl de doorslagspanning bij
1 mm dikte ± 27000 Volt is. Het komt in den handel voor in ver
schillende dikten tot circa IA mm toe. Het s. g. is ± 2,4.

Pressmicaniet.
Het wordt op dezelfde manier als micaniet vervaardigd, echter is
de schellak door walsen en persen tot een minimum verwijderd.
Daarna worden de beide zijden der platen volkomen glad geslepen.
De kleur is grijswit. Het pressmicaniet leent zich uitstekend en wordt
dan ook uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van micanictlamellcn voor collectoren. De doorslagspanning en het s. g. zijn
dezelfde als van micaniet.
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Micafolium.
Dit is eveneens een kunstproduct, vervaardigd van de grondstoffen
mica, papier en schellak. Men verkrijgt het door papier eenzijdig te
beplakken met micaplaatjcs, die elkander gedeeltelijk overlappen.
Als plakmiddel gebruikt men schellak. Het wordt voor velerlei doel
einden, voornamelijk voor de isolccring van spoelen toegepast.
Micapapier.
Twee lagen papier met een tusschcnlaag van micaplaatjcs samen
geplakt door een bepaald bindmiddel, geeft ons het vrij soepele
micapapier. Het wordt eveneens voor diverse isoleeringcn toegepast.

Micalinnen.
Dit wordt samengesteld uit linnen en papier met een mica-tusschenlaag. Het is mechanisch sterker dan micapapier en wordt daar ge
bruikt, waar naast een goede isolatie tevens een grooterc mechanische
vastheid noodig is.
Presspaan.
Dit wordt onder hoogen druk van uit bijzondere materialen ver
vaardigd karton met toevoeging van vezelstoffen samengesteld. In
den handel komt het voor in platen en rollen in dikten van 0.1 tot
10 mm toe. Het is mechanisch vrij sterk, terwijl ook de clectrische
vastheid vrij hoog is. Absoluut droog en zeer dicht homogeen presspaan
heeft bij 1 mm dikte een doorslagspanning van ± 13000 Volt.
Het is echter evenals alle papier en karton sterk hygroscopisch en
tegen zuren weinig bestand. In olie verandert het evenwel niet en
wordt dan ook altijd voor oliegekoelde transformatoren toegepast.
Het s. g. varieert van ± 1 tot ± 1,4. De kleur is van geel tot bruin toe.

Papier.
Dit wordt, zooals het in den handel voorkomt, weinig, doch veel
geïmpregneerd gebruikt, en wel voor de vervaardiging van isolatiebuizen van ronde, vierkante en rechthoekige doorsnede. Als bind
en tevens imprcgnaticmiddcl wordt het hierna tc behandelen bakeliet
toegepast. De doorslagspanning is dan zeer hoog, n.1. bij 1 mm
20.000 Volt en hooger. Het aldus vervaardigde materiaal, dat dan
„bituba” genoemd wordt, is tegen warmte bestand en kan in warme
olie gebruikt worden.
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Asbest.
Evenals mica is dit een delfstof en is vezelig en vlokkerig van
structuur. Het is een vuurbestendig materiaal, dat ook tegen
zuren bestand is. Het is evenwel zeer hygroscopisch en het wordt
dan ook nooit als directe isolatie toegepast.

Linnen.
Ongeïmpregneerd wordt linnen zelden als directe isolatie toegepast.
Meestal gebruikt men het voor het bijeenhouden en het beschermen
van wikkelingen resp. de isolatie. Na het aanbrengen wordt het
dikwijls met isolatielak bestreken.
Sterling- of olielinnen.
Een bijzonder goed en bijna onmisbaar isolatiemateriaal is het
met gele of zwarte lak geïmpregneerde linnen, dat aan weerszijden
een zeer glanzend oppervlak heeft. Het is zeer soepel en verkrijgbaar
in dikten van 0,1 tot 0,2 mm, onder den naam van sterling- of olie
linnen. Het is niet hygroscopisch, dus ondoordringbaar voor vocht.
De doorslagspanning is hoog, n.1. 5000 a 7000 Volt bij 0,15 mm dikte.
Men gebruikt het veel voor groef-isolatie. In warme olie blijft het
onveranderd. Hetzelfde materiaal -wordt ook in handvorm geleverd.
Op dezelfde wijze ontstaat oliezijde, die zeer soepel is, en in een
dikte van ± 0,1 mm te verkrijgen is. Voor het af-isolecren van de
uitloopers der spoelen gebruikt men het sterling- of oliebuis, hetwelk
bestaat uit grof of fijn geweven katoenen kous, geïmpregneerd met
diverse laksoorten. Het wordt vervaardigd in diverse diameters en
kleuren.
Schellak.
Schellak in drogen toestand is in schilfcrvorm verkrijgbaar. Het
smelt reeds bij lage temperatuur. Het is oplosbaar in alcohol en als
zoodanig een uitstekende isolatie, daar het gretig doordringt in alle
poriën van de isolatie. In olie is het niet te gebruiken. Tegen zuren
is het niet bestand.

Bakeliet.
Deze isolatiestof heeft uitgebreide toepassing gevonden. Het is een
condensatie-product uit verschillende stoffen en verkrijgbaar in blok-
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ken, waarvan de kleur met die van barnsteen overeenkomt. Het wordt
daarna opgclost in alcohol, waardoor het evenals schellak vloeibaar
wordt, en voor het impregneeren van vele stoffen toegepast kan
worden. De hiermee behandelde stoffen hebben na droging een hooge
doorslagspanning. De met bakeliet behandelde stoffen kunnen in olie
gebruikt worden.

Pertinax.
Worden vele lagen papier geïmpregneerd met bakeliet onder hoogen
druk samengeperst en daarna gedroogd, dan ontstaat het pertinax,
hetwelk normaal in den handel verkrijgbaar is in platen van i
mm
tot ± 40 mm toe. Het is een hard materiaal, heeft een groote trek
vastheid, laat zich gemakkelijk boren en zagen en ook splijten. De
doorslagspanning is zeer hoog, het is weinig hygroscopiseh en kan in
warme olie zonder bezwaar worden toegepast.

Hout.
Hout, en voornamelijk het beukenhout, vindt een uitgebreide toe
passing in de clcctrotcchnische industrie. Het moet evenwel vooraf
gedroogd en geïmpregneerd worden, waarvoor verschillende laksoorten
en oliën in aanmerking komen. Hierdoor maakt men het hout nicthygroscopiseh, terwijl de doorslagspanning er zeer belangrijk door
wordt verhoogd. Het kan uitstekend in warme olie gebruikt worden
en vindt daarom bij de transformatoren fabricage ruime toepassing,
voor het steunen der wikkelingen en bevestigen van de verbindingsleidingcn.

Isolatielakken.
Deze hebben ten doel, de wikkelingen te verstijven, tegen vochtig
heid te beschermen en verder de dragers der isolatie als katoen,
papier enz. door een duurzame impregnatie hoog-isoleerend te maken.
In de practijk onderscheidt men twee catagorieën van isolatielakken,
n.1. ovendrogende en luchtdrogende. De grondstoffen zijn olie, hars,
asphalt, pek, en als oplossingsmiddel wordt benzine, terpentijn-olie,
solventnaphtha enz. gebruikt. Al naar de kleur heeft men ze in twee
groepen ingedeeld, n.1. zwarte en gele.
Een goede isolatielak moet aan bepaalde eischen voldoen en om
die vast te stellen zijn een reeks van beproevingen en onderzoekingen
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noodig. Wc kunnen hier evenwel met den volgenden stelregel volstaan.
De lak moet glanzend en niet troebel zijn en na droging voldoende
elastisch blijven. Ze mag niet meer kleven of zich laten verschuiven
en bij hoogc temperatuur niet uitslingeren, geen of zeer weinig
sporen van zuur bevatten en moet ten slotte een bepaalde doorslagspanning bezitten.

DE TECHNIEK VAN HET WIKKELEN.
Ankers.

A. Het wikkelen der spoelen.
De vormen van machinaal gewikkelde ankerspoelen resp. schabloonspoelcn zijn vele. Spoelen van overigens even groote ankers kunnen

Fig. 49.
nog veel in vorm en afmeting verschillen. Natuurlijk speelt het
fabrikaat, de spanning en het pooltal van de machine hierbij een
groote rol.
Hieronder zijn in fig. 50 enkele schabloonspoelen afgcbeeld en
beschreven. Zooals reeds vroeger vermeld is, bestaat een schabloonspoel uit meerdere spoelen, zie fig. 49, die tegelijkertijd op denzelfdcn
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wikkehnal of schablonc gewikkeld worden. Het aantal bedraagt
2 tot en met 6 spoelen; hierbij zijn dan natuurlijk de spoelen van
elkander naar cisch geïsoleerd.
Deze spoelen zijn alle vervaardigd op het wikkel- en spreid-apparaat,

1

1
■

!

Fig. 50.
Enkele schabloonspoelen.
hetwelk in fig. 51, bevestigd aan een spoelenwikkelmachine van
het fabrikaat „Micafil”, is afgcbeeld. De afstand der beide vormstukken
voor de spoelkoppen is langs de leidstukken verstelbaar; evenzoo
kunnen voor de spoelzijden andere groefvormen worden aangebracht.
De draadspil, voorzien van linksch en rechtsch draad, dient voor
het uit elkander spreiden der beide spoelzijden, totdat de spoel den
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vereischten vorm heeft verkregen. De spoelkoppen verkrijgen hierbij
dan het karakteristieke aanzien, hetwelk een gewikkeld anker zoo
typeert (zie fig. 52).
In de figuren 53a, !>, c en d zijn nog enkele spoelvormen aangegeven,
die alle met het wikkelapparaat uitgevoerd kunnen worden.
Zaagt men een spoelzijdc dwars door, dan kan men de ligging

X

Fig. 51.

van de windingen naast elkaar, waarnemen. In fig. 54 zijn de
doorsneden van diverse spoelzijden van spoelen, gewikkeld van
rechthoekig en rond draad, voorgesteld.
De spoelen van rechthoekig draad worden hoogkant gewikkeld.
Hierdoor is het noodig, dat het draad met een voldoend groote trekspanning wordt belast, ten einde van een goeden spoelkopvorm
verzekerd te zijn.
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Vóór den aanvang van het wikkelen moet daarom het begin van
het draad door vastklemmen aan het wikkelapparaat worden be
vestigd. De trekspanning in het draad kan men op de juiste grootte

II/ƒ

Fig. 52.
Ankers met schabloonspoclcn (fabr. S.S.W.).

instellen, door het draad te leiden tusschen twee hardhouten span
blokken, welker afstand men met behulp van bouten kan verkleinen
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Fig. 53a.

Fig. 536.

Fig. 53c.

Fig. 53rf.

resp. vergrooten. Een dergclijk speciaal daarvoor vervaardigd draadspanblok is in fig. 55 afgebeeld. liet draad wordt hierbij dan
vanaf een draadhaspel, waarvan fig. 5G een afbeelding geeft,

toegevoerd.
ANKERWIKKELINGEN.

1

4
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Alvorens de gewikkelde spoelen van het wikkelapparaat te ver
wijderen, worden de windingen, om het uiteenvallen van de spoel
te voorkomen, op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld aan de einden

Fig. 54.
Diverse spoelzijdedoorsneden.
der spoelzijden, met band, koord of looden stripjes bij elkander
gehouden (zie fig. 57). Ten einde de spoelen meer verband te
geven, alvorens deze met band te isoleeren, worden ze in drogen en

1
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Fig. 55.
Draadspanblok.
warmen toestand met lak geïmpregneerd en daarna gedroogd. Hierna
volgt dan het vertinnen van de uitloopers over genoegzame lengte.
Over de uitloopers wordt nu een katoenen kous geschoven, waarna
de spoel geheel met band kan worden omwonden. Deze band-isolatie
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wordt thans uitsluitend met behulp van een bandomwikkelmachine
machinaal aangebracht. Een dergclijke ,,Micafil”-bandomwikkelmachine is in fig. 58 afgebeeld, waaruit tevens de bediening daar
van is na te gaan. De machine bevat een rotcerenden ring, waarin
een rol katocnband, een z.g. voorraadsrol, mededraait. Tijdens het

Fig. 56fl.

Fig. 56b.
Draadhaspcls (fabr. Micafil).

ronddraaien wordt de spoel nu langzaam door den ring heen ge
schoven, zoodat zij automatisch geïsoleerd wordt. Een andere
machine is in fig. 59 afgebeeld.
Hierna volgt nogmaals een behandeling met lak, waarna de spoel,
na gedroogd te zijn, voor het inleggcn in het ankcrijzer gereed is.
Veelal worden de spoclzijden vóór of na de band-isolatie van een
micafolium-oinwikkeling voorzien, die onder bepaalde temperatuur
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en druk moet worden aangebracht. Deze bewerking moet nauwkeurig
worden uitgevoerd en vereischt derhalve voldoende ervaring van
den werkman. Zeer groote en zware spoelen worden soms met een
compoundlak of massa gecompoundecrd. Dit maakt de spoelen nog
steviger, doordat hierdoor ook de kleinste luchtruimten tusschcn de
windingen met lak worden opgevuld. Voor de mica-isolatie om de
spoelzijden kan men gebruik maken van een inica-omwikkelapparaat,

Fig. 57.

Fig. 58.
Bandomwikkelmachine.

dat in fig. 60 is afgebeeld. liet draaibaar gedeelte bevat twee ver
warmingselementen, die het micafolium verwarmen.
Na het omwikkelen en aanhalen van het micafolium worden dc
spoelzijden in speciale persen tot de juiste afmetingen samen
geperst. In fig. 61 is zulk een pers, evenwel in grootere uitvoering,
afgebeeld.
Indien kleine ankerspoelen moeten worden gewikkeld, wordt som
tijds nog wel gebruik gemaakt van kleine houten wikkchnallcn,
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„schuitjes” genaamd, waarvan fig. 62 een afbeelding geeft. Met
behulp van een spreid-apparaat worden dan deze spoelen tot op
de gewenschtc maat uit elkander getrokken.

Fig. 59.
Bandomwikkelmachine voor magneetspoelen.

B. Het isoleeren der naakte ankerlichamen.
Het ongewikkelde anker, zooals het uit de mechanische werk
plaatsen naar de wikkelarij komt, is niet direct voor het inlog
gen der ankerspoelen geschikt. Het moet hiertoe eerst nog
met isolatie worden bekleed. Alle plaatsen, waarmede de spoe-
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len in aanraking komen, worden van isolatie voorzien. Deze
plaatsen zijn:
1°. In dc groeven.
2°. Op de schotels of drukringen ter weerszijden van de ankerblikken.
3°. Op den achtersten drukring van den collector.

Fig. 61.
Spoelenpers.
1. Groeven.
Alleen, wanneer de spoelen geen mica- doch slechts een bandisolatie bezitten, worden de groeven van isolatie voorzien. Hiervoor
gebruikt men I j-vormige kanalen, bestaande uit 2 kanalen van
presspaan, waartusschen 1 of 2 x olielinnen. Deze kanalen laat men
van 5 tot 10 mm buiten de groeven steken, terwijl ook de diepte
der kanalen circa 10 a 15 mm grooter is dan die der groeven, zulks
met het oog op het gemakkelijk inleggen der spoelen en het overlappen
der isolatie over de spoelzijden na het inleggen hiervan (zie fig. 64).
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2. Schotels of drukringen.
Deze omwikkelt men met presspaanstrooken, waaroverheen al of
niet mica, al naarmate de spanning van het anker is. Gelijktijdig
wordt tusschen en over het presspaan een paar maal band gewonden
en met schellak vastgeplakt (zie fig. 63). Dc dikte dezer isolatie-

—a
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Fig. 62.
,, Schuit j es”-wikkelmal.

laag wordt zoodanig gekozen, dat de buiten de groeven stekende
einden der kanalen daarop steun kunnen vinden.
3. De collectordrukring.
Ten einde te voorkomen, dat de uitloopers der ankerspoelen met den
achtersten drukring van den collector, ook al liggende uitloopershier

Fig. 63.

Anker met geïsoleerde schotels.
vrij van, sluiting zullen maken, moet deze evenals bij de schotels
naast de ankerblikken, met presspaan of mica en band afgeïsoleerd
worden. In fig. 63 is een anker afgebeeld, waarbij de onder 2 en 3
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genoemde isolatie reeds is aangebracht. Sommige ankers zijn ter
bescherming tegen stof enz., nog aan de aandrijfzijde van een graf
linnen bedekking voorzien, die over de spoelkoppen is aangebracht
en waaraan dc vakman de benaming van ,,broek” heeft gegeven.
In fig. 63 is deze broek reeds onder dc schotel isolatie vastgezet.

C. Het inleggen der ankerspoelen.
Hoe eenvoudig deze fase in de bewikkeling van ankers ook moge
lijken, het vereischt niettemin een vrij grootc routine en accuratesse
van den betreffenden wikkelaar, vooral wanneer het spoelen betreft
met mica-isolatic, die bij een onoordeelkundige behandeling der
spoelen zoo gemakkelijk beschadigd kunnen worden.

Fig. 64.
Ankerwikkeling van „bandomwikkeldc” spoelen met isolatiekanalen.

Iedere wikkelaar weet, dat geen enkele spoel zonder meer ..pas
klaar” in de groeven kan worden gelegd zonder eenige nabewerking
en dat vooral de laatste spoelen de grootste moeilijkheden opleveren.
Elke spoel wordt tijdens het inleggen min of meer verbogen, terwijl
de juiste vorm en stand der spoclkoppcn, na het inloggen, aan dien der
voorgaande met hamer en slaghout moet worden aangepast. Het is
echter eisch, dat alle spoelen vóór het inleggen, althans zoo goed
mogclijk, in den juisten vorm worden gezet. Om verder het ge
makkelijk glijden in de groeven, alsmede langs de andere spoelen,
te bevorderen, worden de spoelen meestal met wat paraffine inge
smeerd. In de beide volgende figuren zijn een tweetal ankers afgebeeld,
waarin reeds een gedeelte van het aantal ankerspoelen is ingelegd.
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De spoelen van het eerste anker zijn met band geïsoleerd, terwijl
in de groeven isolatiekanalen zijn aangebracht. Die van het tweede

Fig. 65.
Eergmann-ankerwikkeling van „mica-ombakken” spoelen zonder
isolatiekanalen.

anker hebben mica-isolatie, waardoor isolatiekanalen in de groeven
overbodig zijn.
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Fig. 66a.
Groefdoorsnede met micaombakken spoelzijden.

I

Fig. 66b.
Groefdoorsnede met isolatie
kanalen.

De figuren CGa en b toonen ons nog de doorsneden van een paar
groeven, waarin spoelen met en zonder „mica-ombakken” isolatie
gelegd zijn. Daar de spoelkoppen elkaar kruisen, worden tusschen de
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spoelkoppen isolaticstrooken aangebracht
zonder mica, zie fig. 65.

presspaan, met of

Fig. 67a.
Bewikkeld S.S.W.-anker vóór het inslaan der groefspieën.

Is de laatste spoel ingelcgd, zie fig. 67a en b, dan volgt hierop
gewoonlijk het inslaan der groefspieën. Het anker van fig. 67a

Fig. 67b.
Bewikkeld B.B.C.-anker na het inslaan der groefspieën.

heeft isolatiekanalen in de groeven. Fig. 68 toont ons nog
een anker met ingeslagen groefspieën en spoelen met mica- •
isolatie. Vóór het inslaan der spieën wordt de wikkeling over de
spoelkoppen met trekbanden zoo goed mogelijk samengeperst (zie
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hierover het gegevene over het bandageeren), ten einde het inslaan
zooveel mogelijk te vergemakkelijken. Om beschadiging der spoclen-isolatie door de spieën te
voorkomen, worden deze laatste
aan het begin der onderzijde een
weinig schuin bijgewerkt.
Na het inslaan der spieën
volgt nu het insluiten der uit
loopers in de collectorlamellen.
Meestal wordt reeds tijdens het
inleggen der spoelen de eene
helft der uitloopers, n.1. het be
gin van iedere spoel, ingesloten
(zie de figuren 61 en 65). Men
Fig. 68.
bepaalt de juiste lamel voor den
Gewikkeld Bergmann-anker met aan uitlooper der eerste spoel en
gesloten uitloopers.
verbindt daarna in volgorde alle
overige. Met de andere helft der
uitloopers, het einde van de spoelen, gaat men op dezelfde wijze te

Fig. 69.
Anker van radnaafmotor.
werk. Men zoekt de lamel op, die met het einde van de eerste spoel
moet correspondeeren, en laat weder alle overige uitloopers in juiste
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volgorde nakomen. In fig. 68 is een anker afgebeeld, waarvan alle
uitloopers zijn aangesloten.
Een bijzonder soort anker met schabloonspoelcn zonder collector
is dat, hetwelk in fig. 69 is afgebeeld.
Het stelt het anker voor van de voor vrachtauto’s dikwijls toege
paste radnaaf- of wielmotoren. De fabricage der spoelen alsmede
het inloggen vcreischt, wegens de grootc compacte samenstelling, veel
zorgvuldigheid.

D. Het soldeeren van den collector.
Dit belangrijke deel der bewerking eener ankerwikkeling maakt
een uitvoerige verklaring wel noodzakelijk. We zullen evenwel verder
gaan en onze verhandeling uitbreiden tot het soldeeren van alle
voorkomende verbindingen, dus ook die van andere roteerende
machines en transformatoren.
Vooraf cenige belangrijke wenken.
1°. Onvertinde verbindingen moeten vóór het soldeeren geheel
oxydevrij gemaakt worden. Door het oxydelaagje wil het vloeibare
tinsoldeer zich niet aan het metaal vasthechten, waardoor dus een
verbinding ónmogelijk wordt gemaakt. Een verbinding moet dus
direct na het reinigen, hetgeen met schraapstaal, schuurlinncn enz.
gedaan kan worden, worden gesoldeerd. Bij te lang wachten treedt
opnieuw een oxydelaagje op.
2°. Zijn de verbindingen vooraf vertind, dan dient men er zorg
vuldig voor te waken, dat het tin op de verbinding niet verbrandt
ten gevolge van te sterke verhitting. Het tinsoldeer wil dan eveneens

zeer slecht of in het geheel niet hechten.
3°. Heeft men vlakke verbindingen te soldeeren, dan moeten deze
vooraf vertind worden en zoo vlak mogelijk tegen elkaar aansluiten.
Het tinsoldeer heeft anders te weinig ,,houvast” (adhaesic) en vloeit
dan gemakkelijk tusschen de verbindingen weg.
4°. De temperatuur van de verbinding moet minstens aan de
smelttcmperatuur van het tinsoldeer gelijk zijn. Ze is voldoende
hoog, indien het tinsoldeer door de verbinding zelve tot smelten
■wordt gebracht.
5°. De soldeerbout of vlam moet voldoende warmtetoevoer ver
zekeren, waardoor het uitgesloten is, dat de temperatuur ergens in
■de verbinding zou kunnen dalen. Is dit niet het geval dan
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zou men geen zekerheid hebben, dat de verbinding 100 % goed is.
6°. Ten slotte nog dit. Het is niet geoorloofd om, welke soldeerverbinding ook, anders dan met behulp van hars, hetzij in pocdcrvorm, hetzij als pasta, — hars opgelost in alcohol en colophonium
geheeten — te soldeeren. Een soldeerpasta moet absoluut zuurvrij
zijn, hetgeen van de meeste in den handel voorkomende pasta’s niet
gezegd kan worden. Colophonium heeft bovendien het voordeel, dat
het na het soldeeren spoedig hard wordt en gemakkelijk verwijderd
kan worden.

I. Collectorverbindingen.
Ten einde de temperatuur van den soldeerbout niet te hoog te
moeten opvoeren, vanwege de warmte-afgifte aan den konden col
lector, wordt deze laatste eerst tot op een behoorlijke temperatuur
voorgewarmd en,
afkoeling van den collector te verhinderen^

Fig. 70.
Het soldeeren van een collector.

gedurende het soldeeren met een Bunsen-brander op temperatuur
gehouden.
Alvorens te soldeeren, brenge men het anker in schuinen stand en
plaatse den soldeerbout zoo, als in fig. 70 is aangegeven. De schuine
stand voorkomt wegvloeien van het tinsoldeer achter den collector,
hetgeen bij horizontalen stand van den collector licht zou kunnen
gebeuren. Na het besmeren van een aantal verbindingen met het
colophonium wordt het soldeermateriaal boven in dc verbinding
toegevoerd. Het vloeit dan vanzelf door de geheelc verbinding naar
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beneden, terwijl het overtollige tin, nadat de verbinding volgevloeid
is, vanzelf bij het laagste punt der verbinding naar buiten komt.
De ondervinding leert vanzelf het moment te bepalen, waarop een
verbinding ,,gevuld” is.
Het is niet overbodig, er nog cens op te wijzen, dat in elke ver
binding, ten gevolge van de overgangsweerstanden bij stroomdoorgang,
een bepaalde warmtc-ontwikkeling wordt teweeggebracht. Hoe slechter
een verbinding nu gemaakt is, des te kleiner wordt de o verga ng van
het eene metaal op het andere en hoe grootcr dus dc overgangs
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Fig. 71.
Het soldeeren van een collector met vanen.
weerstanden. Dit nu heeft een toeneming van de warmte-ontwikkeling
ten gevolge en het eindresultaat zou ten slotte zoo kunnen zijn, dat
de smelttemperatuur van het tin bereikt werd, zoodat het tin weg
vloeide. Dc gevolgen hiervan kunnen somtijds zoo funest zijn, dat
groote schade aan een wikkeling of collector wordt toegebracht. Eén
slechte verbinding in een serie goede verbindingen is dus even ongewenscht als dat alle verbindingen slecht zijn. Een analoog geval
hebben we met een ketting: één slechte schalm maakt den gcheelen

ketting onbruikbaar.
Bij groote collectoren met lange vanen (zie fig 71) kan boven
genoemde methode bezwaarlijk worden toegepast, doch gaat men
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op «enigszins andere wijze te werk. Fig. 71 geelt hiervan een
schematische voorstelling. Het an
ker wordt eerst een weinig hellend
geplaatst en men draait het zoo, dat
de vanen, die men wil soldecrcn,
horizontaal liggen. Dc buiten de
vanen stekende uitloopers der
spoelen geven hierbij een goede ge
legenheid, de verbinding op tem
peratuur te brengen. De soldeer
bout moet eerst aan den vorm der
vanen worden aangepast. De hoe
veelheid aan te brengen tinsoldeer
Fig. 72.
kan men nu gemakkelijk toevoeren,
Het.vertinnen van collectorlamollen.
terwijl dc geheelc verbinding kan
worden overzien.
Doordat de zich onder den bout
bevindende vaan reeds tijdens het
soldeeren van de andere wordt
voorgewarmd, verdient het, ter be
sparing van tijd, aanbeveling, de
volgorde der vanen van boven naar
onder te kiezen.
Behalve deze beide beschreven
soldeermethoden zijn er nog ver
schillende andere; wij laten het
echter aan den lezer over, aan dc
hand van de beide figuren zijn ge
dachten hierover te laten gaan.
Het is gewenscht, de gleuven in
'IN
de collectorlamellen, ten einde van
het goed door vloeien van het tinsoldcer verzekerd te zijn, vooraf
te vertinnen. Dit kan heel gemakkclijk geschieden, door den com
Fig. 73.
pleten collector op een as in een tinbad met de vanen daarin rond te draaien (zie fig. 72). Dc gleuven
moeten eerst met colophonium worden bestreken. Het overtollige
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tin in de gleuven wordt daarna direct na het vertinnen met behulp
van samengeperste lucht weggeblazen.
II. Spoelkopverbindingen.
Deze komen veelvuldig voor bij staafwikkelingcn van draaistroommachin.es, een enkele maal ook bij ankerwikkelingen. Een snelle en
goede manier van soldecrcn is die met behulp van een bakje vloeibaar

Fig. 74.

tinsoldeer (zie fig. 73). Men plaatst de spoelkoppcn in den verticalen
stand en dompelt daarna een aantal verbindingen tegelijk in het
tin. Ook kan men gebruik maken van ringvormige bakken, waarin
alle kopverbindingen te zamen worden ondergedompeld. Na het soldeeren kunnen de verbindingen door middel van sncldraaiendc fraisen
of zaagjes op juiste lengte worden afgefraisd of afgezaagd.
Bijzonder gemakkelijk is de toepassing bij statorwikkclingen van een
speciale soldeertang met brander. In fig. 74 is deze nader aangegeven;
uit de figuur is het gebruik gemakkelijk na te gaan.
5
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III. Rechte staaf- en draadverbindingen.
Deze soort lasschen of verbindingen treft men veelal aan bij statorwikkelingen van draaistroommaehines. Om de vooraf pasklaar ge
maakte verbinding wordt een gootje of bakje van presspaan. met of
zonder asbestbeschutting, geïmproviseerd, dat ter weerszijden van
de verbinding stevig met band of koord is toegebonden (zie figuren
75 en 76). Hierbij wordt zorg gedragen, dat tusschen de verbinding
en het bakje een ruimte wordt gelaten van ongeveer 1 mm. Met
behulp van een flinken soldeerbout wordt de verbinding op tem
peratuur gebracht, waarna men het bakje met tin laat volloopen.
Ten gevolge van de vrije ruimte rondom de verbinding vormt
zich daaromheen nu een laagje tin, waardoor een goede verbinding

Binddraad.

üwnrnwïï/p
FrB55PRAN-KANRAL

cIIB;

Binddraad.

PRCSSPRAN.

Fig. 76.

Fig. 75.

Rechte verbindingen.
verkregen wordt. Na het stollen van het tin wordt de „bekisting”
verwijderd en de verbinding verder bijgewerkt.

Tot slot nog een enkele opmerking:
Uit een oogpunt van tijdsbesparing en van netheid verdient
het aanbeveling, de verbindingen vóór het soldeeren zoo nauw
keurig mogelijk en passend samen te stellen en niet méér tinsoldeer
te gebruiken, dan noodig is. Dit voorkomt het dikwijls tijdroovende
afwerken der verbinding na het soldeeren. terwijl ook het nette

aanzien der verbinding gehandhaafd kan blijven.

E. Het bandageeren.
De laatste bewerking is het aanbrengen van de staalbandages om
de spoelkoppen, ten einde aan de centrifugaalkrachten weerstand te
bieden. Vooraf moet de wikkeling, om het later nawerken der
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spoelen te vermijden, tot een vast geheel worden samengeperst. Voor
dit doel maakt men gebruik van een stalen trekband, waarvan fig. 77
een afbeelding en tevens het gebruik ervan aangeeft. Voor andere
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diameters kan men gebruik maken van staalbanden van verschillende
lengte, die men zonder meer aan het spanapparaat kan vasthaken.
Het zal verder noodig zijn, te controleeren of de spoelkoppen alle
liggen in een denkbeeldigen cylinder, waarvan de hartlijn samenvalt
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met die van de as. m. a. w. of de afstand tusschen den buiten
kant der spoclkoppen tot dien van de ankerblikken overal even
groot is. Om dit vast te stellen, maakt men gebruik van een
eenvoudig instrumentje, waarvan samenstelling en gebruik blijkt
uit figuur 78.

Nu het bandageeren. Als materiaal daarvoor gebruikt men ver
tind staaldraad, in diameters van 0,5 tot 2 mm toe. Dit materiaal is
roestvrij, altijd voor direct gebruik gereed, terwijl het zich zeer
gemakkelijk laat soldeeren.
Het staaldraad moet met een bepaalde trekspan ning om de wikkeling worden gewonden. Het bandageeren kan op een d ra ai bank
geschieden, welke dan moet worden voorzien van een spaninrichting
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Fig. 78.
voor het staaldraad. Een contróle-apparaat voor de juiste draadspanning is echter dan meestal niet aanwezig. Voor kleinere ankers
geeft de ervaring van den werkman gewoonlijk wel voldoende zeker
heid hieromtrent; bij grootere ankers is echter deze methode on
toelaatbaar, ja zelfs gevaarlijk. De draadspanning moet regelmatig
kunnen worden afgelezen. De speciale wikkelbanden, die tevens voor
het bandageeren zijn ingericht, zijn dan ook van een draadreminrichting voorzien,waarmede de juiste spanning kan worden ingesteld.
In fig. 79 is een dergelijke wikkel- en bandageerbank van „Micafil”
afgebeeld. Een grootere bank is in fig. 80 aangegeven, het moment
weergevende, dat het anker van een locomotiefmotor wordt gcbandageerd.
Het staaldraad gaat dan via een stel remschijven over een snaarschijf,
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bevestigd aan een unster, die zoodanig is opgehangen, dat de werk-
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man voortdurend de draadspanning, in kg aangegeven, kan con-
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troleeren. Met behulp van een handwieltje kan de draadspanning
tijdens het bandageeren heel gemakkelijk gewijzigd worden.
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Het begin van het staaldraad wordt op de volgende wijze aan het
anker bevestigd. Eerst worden enkele windingen stevig koord om
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het ankcrijzer gelegd en hieraan het staaldraad vastgemaakt (zie
fig. 81). Hierna verplaatst men het staaldraad in een of meer
omwentelingen van het anker naar de spoelkoppen op de juiste plaats,
waar de bandage moet worden aangebracht. Gelijktijdig worden de
remschijven aangezet en stelt men de unster op de vcrcischte draad.spanning in. Over de spoelkoppen, die al naar behoefte met band,
strooken mica en presspaan geïsoleerd zijn, worden nu op regel
matige afstanden strookjes blik aangebracht, die, nadat de bandage
gereed is, ter weerszijden worden omgebogen, zoodat de gehccle
bandage met de strookjes blik ligt opgesloten.

Fig. 81.
Het bandagceren van een anker.

Alvorens begin en einde van het staaldraad door te knippen, waar
door de gehccle bandage zich weder zou ontspannen, wordt deze
eerst op enkele plaatsen gesoldeerd. Daarna wordt begin en einde
van het draad omgebogen, waarna de gehccle bandage kan
worden doorgesoldcerd. Indien meerdere bandages over elkaar
aangebracht moeten worden, wordt steeds elke laag als een
afzonderlijke bandage beschouwd en als zoodanig ook behandeld.
Voor iedere laag worden weer andere strookjes blik toegepast; het
staaldraad echter Iaat men vanaf dc eerste tot en met de laatste
bandage doorloopen.
De figuren 82 t/m. 86 toonen ons nog dc afbeeldingen van diverse
compleet afgewerkte ankers.

I
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Fig. 82.

Fig. 83.

Fig. 84.

Fig. 85.
Fig. 86.
Een vijftal diverse complete ankers met en zonder grocfspieën, bewikkeld
met rond en rechthoekig draad voor spanningen van 120 tot 1200 Volt.

i
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MAGNEETSPOELEN.

De verscheidenheid van magneetspoelcn, die in de gelijkstroom-
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Fig. 87.
Diverse spoel vormen.
motoren en dynamo's alsmede in apparaten worden toegepast, is zeer

1
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groot. Enkele spoel vormen zijn in fig. 87
scheiden de volgende magneetspoelen:
a. Shuntspoclen.
b. Hoofdstroomspoelen.
c. Compoundspoelen.
d. Hulppoolspoelen.
e. Hefmagneetspoelen.
ƒ. Remmagneetspoelen.
g. Blaasspoelen voor schakelaars.
h. Relaisspoelen, waaronder
i. Spanningsspoclen,
j. Stroomspoelcn.

afgebeeld.

We

onder-
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III
Fig. 88.

Evenals het aantal soorten en vormen der magneetspoelen groot
is, is dit het geval met het aantal soorten draad, waarmede de
spoelen gewikkeld worden. Men vervaardigt spoelen van rond draad
met diameters vanaf enkele honderdsten millimeters tot ± 5 mm
toe. Verder spoelen van vierkant, rechthoekig en plat draad en
van koperband (zoogenaamde hoogkantgewikkelde spoelen). De
isolatie van het draad kan bestaan uit emaille, een enkele of dubbele
zijde- of katoen-omspinning, emaille met een zijde- of katoenomspinning en katoenband-omwikkeling.

..

-

......

’•

•

75

Alle spoelen worden machinaal gewikkeld op speciaal daarvoor
ingerichte spoelenwikkelmachines. De figuren 89, 91, 93 toonen ons

!

Fig. 89.
Automatische spoelenwikkelmachine van „Micafil”.
afbeeldingen van een drietal spoelenwikkelmachines. Kleine spoelen

Fig. 90.

worden gewoonlijk op isolccrcnde hulzen (zie fig. 88), grootcre
daarentegen meestal op mallen gewikkeld.
Een geheel automatisch werkende machine voor spoelen, van
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apparaten, auto-ontstekingsmagneten, radio-doeleinden enz., is in
fig. 89 afgebeeld. Fig. 90 geeft ons de afbeelding van een paar
op bovengenoemde machine gewikkelde spoelen. Na elke laag win
dingen is een dunne papierstrook aangebracht, welke strook door
de machine eveneens automatisch wordt aangevoerd.
De machine van fig. 91 dient hoofdzakelijk voor de vervaardiging
van middelsoort spoelen. Voor de langere spoelen is een draadleidinrichting aangebracht. Fig. 92 toont ons een afbeelding van

Fig. 91.
Spoelenwikkelmachine met draadlciding.

Fig. 92.

een der op deze wikkelmachine vervaardigde spoelen. Een wikkel
machine voor de vervaardiging van alle voorkomende grootcre
spoelen, als veldmagnectspoelcn, apparatenspoelen, transformatorspoelen, schijfspoelen, cylinderspoelen, ankerspoelen enz. is in fig. 93
afgebeeld (zie ook fig. 51).
Een paar schijfspoelen, met deze machine gewikkeld, zijn in fig. 94
aangegeven.
Voor het wikkelen van elke spoel alle voorschriften op te noemen,
die een wikkelaar in acht moet nemen, is ondoenlijk en boven
dien onnoodig.
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We zullen slechts algemcene voorschriften behandelen, die den
wikkclaar in staat zullen stellen, elke spoel volgens de regelen der
kunst te wikkelen.

1°. De eerste en de laatste winding van een spoel moeten op ver-

Fig. 93.
Spoelenwikkelmachine van „Micafil”.

schillende plaatsen aan enkele der volgende en de voorlaatste win
dingen worden vastgezet. Dit is op verschillende manieren mogelijk.
Een dezer is in fig. 95 in beeld gebracht. Door de windingen zijn
op enkele plaatsen koordjes gevlochten. De uiteinden dezer koordjes
kan men verder nog tusschen de eerste en tweede resp. tusschen de
laatste en voorlaatste laag windingen laten doorloopen. In plaats
van koord kan men ook katoenband toepassen.
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2°. Niet alle spoelen vormen na het wikkelen een compact geheel.
De grootte der spoel, aantal windingen, draadafmetingen enz., hebben
hierop invloed. liet zal dikwijls noodig blijken, dc spoel op verschillende
wijzen te verstijven. Zulks kan bijvoorbeeld geschieden, door tusschen

Fig. 94.
de lagen katoenband te vlechten, of wel door het aanbrengen van
een aantal presspaanstrooken in de spoel telkens na een bepaald
aantal lagen. Is zulks niet wenschelijk, dan kan men de spoel tijdens
het wikkelen met lak behandelen.
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Fig. 95.

Fig. 96.

3°. Bij een spoel spreekt men van „windingsspanning” en van
„lagerspanning”. De eerste is het spanningsverschil tusschen twee
opvolgende windingen, terwijl de laatste de hoogste spanning is, die
tusschen twee opvolgende lagen kan optreden, d. i. de spanning tus-
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schen dc beide uiterste windingen der beide lagen (zie lig. 96).
Het is juist deze spanning, die dus even zoovele malen grooteris dan
de windingsspanning, d. i. het aantal windingen der beide lagen te
zamen, die somtijds tot doorslag tusschen deze beide windingen aanlei
ding geeft. Een geringe beschadiging van de isolatie kan hiervan reeds de

Fig. 97.
Hoogkantwikkelmachine van „Micafil”.

oorzaak zijn. Daarom moet voor iedere spoel de lagerspanning berekend
worden en worden nagegaan, of het wenschelijk is, tusschen iedere
twee opvolgende lagen een strook isolatie, bijv, van olielinnen, oliezijde, ook wel dun geïmpregneerd papier, aan te brengen.
4°. Bij den overgang van twee lagen ontstaat een geringe kruising van
twee windingen, die, vooral bij gebruik van rechthoekig draad, tot
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het doordrukken van de draad-isolatie aanleiding kan geven. Het is
daarom gewenscht, tusschen deze kruising een extra-bcscherming aan
te brengen, bijv, bestaande uit presspaan, mica, olieband, katoenband
of linnen.

Wc zullen het bij deze gegevens laten en nog met betrekking tot de
hoogkantgewikkclde spoelen, die veelal voor hulppoolspoelen gebruikt
worden, vermelden, dat deze op speciale wikkclmachines worden ver
vaardigd. Fig. 97 laat ons een afbeelding dezer wikkclmachines zien.

Fig. 9S.
Laschdynamo niet motor.
G. DIVERSE ANDERE MACHINES.

Als slot van dit eerste hoofdstuk volgt thans nog een beschrij
ving van enkele bijzondere gelijkstroommachines.
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1. Laschdynamo.

Ze wordt gebruikt voor het electrisch lasschen van alle mogelijke
ijzerconstructies, stoom- en andere ketels, scheepsrompen enz. De
uitvoering is dezelfde als die van een normale gclijkstroomcompounddynamo, met dien verstande, dat de seriemagnectspoelen aan het
shuntveld zijn tegengeschakcld. De machine heeft dus tegencompoundkarakteristick. De spanning wordt bij toenemende belasting steeds
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Fig. 99.
Schakelschema laschdynamo.
minder en stelt zich bij vollast op een bepaalde waarde in. In fig. 98
is een laschdynamo afgebeeld, aangedreven door een draaistroom*
motor, terwijl het schakelschema daarvan in fig. 99 is aangegeven.
2. Trammotoren.

Deze ressorteeren onder de seriemotoren. Veld en anker zijn
dus in serie geschakeld. Gewoonlijk zijn ze als 4-poligc machines
uitgevoerd. De bouw dezer motoren is echter geheel afwijkend van
die der normale motoren. Anker, alle magneetspoelen en verder
ANKERWIKKEL1NGEN.
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de gehcele bouw is zeer compact, een en ander met het oog op de
geringe plaatsruimte onder de tramwagens. De wikkelingen zijn
dan ook alle van rechthoekig koper vervaardigd. Aan de ventilatie
is groote zorg besteed;
niet alleen worden de ankerwikkeling alsmede de
magneetspoelen uitwen
dig gekoeld, ook inwendig
wordt het anker nog ge
koeld. Het vermogen van
de trammotoren wordt
meestal tweevoudig opge
geven, n.1. het uurvermoFig. 100.
gen en het continue toe
Complete trammotor.
te laten vermogen. Een
complete trammotor van het fabrikaat Brown Boveri & Cic is in fig. 100
afgebeeld, terwijl in fig. 101 het anker van den motor is aangegeven.

Fig. 101.
Anker van trammotor.

*

3. Treinmotoren.
De laatste jaren past men op de spoorwegen in binnen- en buiten
land veelal hooggespannen gelijkstroom toe, n.1. ± 1500 Volt en
hooger. Worden hier te lande de motorwagens tevens nog voor
passagiersvervoer gebezigd, in ’t buitenland zijn de motorwagens
veelal geheel als locomotieven uitgevoerd. Het vermogen der
daarin gemonteerde motoren is dan ook veel grooter dan dat van
de hier te lande toegepaste motoren. Een dezer laatstgenoemde

«3

motoren van het fabrikaat Heemaf, Hengelo, zooals deze bij de
Nederlandsche spoorwegen in gebruik zijn, is in fig. 102 afgebeeld.
Fig. 103 toont ons een anker van zulk een motor. Een locomotief-

2365

Fig. 102.
Hccmaf-tracticmotor
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Fig. 103.
Anker van motor fig. 102.
motor van groot vermogen van het fabrikaat Brown Boveri toont
ons de afbeelding van fig. 104, terwijl het anker van zoo’n tractiemotor in fig. 105 is afgebeeld.
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4. Eenankeromvormers.
Wc bedoelen die omvormers, waarbij wisselstroom wordt omgezet
in gelijkstroom. Het anker is van een normale gclijkstrooinwikkcling

Fig. 104.
Locomotiefmotor van 790 pk,
continu-vcrmogcn.

Fig. 105.
Anker van motor fig. 104.

alsmede van een gewonen collector voorzien. De machine kan 4, 6, 8,
n-polig zijn. Aan de andere zijde van het anker zijn G slecpringen

Fig. 106.
4-polige eenankeromvormer, Brown Boveri.

aangebracht, die met een aantal spoelkoppen van de ankerwikkeling
in verbinding staan. In fig. 107 is dit schematisch aangegeven
met weglating van den collector. De voeding van de machine geschiedt
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via deze slecpringcn vanuit een voorgeschakelde zesphasigen trans
formator, waarvan de secundairspanning, wegens de vaste verhouding
tusschen gelijkstroomspanning en dc wisselstroomspanning, aan een
bepaalde waarde gebonden is.
Het inagneethuis is van normale shuntmagneetspoelen voorzien;
verder zijn aanwezig hulppolcn en een dempwikkeling. Deze laatste
dient tevens als kortgesloten aanloopwikkeling. indien de machine
als asynchrone motor moet aanloopen. Een afbeelding van een eenankeromvormcr toont ons fig. 106. Dc kleine gelijkstroommachine
ter linkerzijde van den omvormer dient als dynamo voor dc bekrach
tiging van dc shuntmagneetspoelen van den omvormer.
Als bijzonderheid zij nog vermeld dc kortsluitzekerhcid van deze
machine, dank zij dc gepatenteerde hulppoolconstructie van Brown
Boveri.
U
5. Dynamo’s voor de galvanoplastiek.
Dc bouw dezer machines is meestal zeer
gedrongen. Het anker is lang in verhouding
H EZ
tot den diameter. Het toerental is meestal
zeer hoog. De wikkelingen zijn zeer compact.
Dc ankerspoelen zijn vervaardigd van koper
n
met groote doorsnede. De stroomsterkte,
Fig. 107.
die deze machines moeten kunnen afgeven,
Verbinding van ankeris hoog in verhouding tot dc spanning, die
wikkeling met de sleepmeestal 4 tot 8 Volt bedraagt. Dienten ringen van den omvormer
gevolge is dc ankerwikkeling als luswikkcling
uitgevoerd. Ter vermijding van den grooten overgangsweerstand tus
schen borstels en collector, worden kopergaas- of bronskoolborstels
toegepast.Dc magneetspoelen zijn shuntgeschakeld,waarmede een rcgelweerstand in serie is geschakeld ter regeling van den belastingstroom.

□

O

6. Autodynamo’s en startmotoren.
Een korte beschrijving van dit soort dynamo’s en motoren, waarvan
er dagelijks duizenden stuks gefabriceerd worden, lijkt mij hier wel

op zijn plaats.
Een verhandeling over de karakteristieken is achterwege gelaten,
daar deze buiten het bestek van dit boekje valt, en bovendien te
uitvoerig zou worden.
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De spanning, welke de dynamo’s gewoonlijk induceeren, is 6—8 Volt
en 12—16 Volt, terwijl de startmotoren voor een klemmenspanning

!

Fig. 108.
Automatische ankcrwikkelmachine (fabr. Micafil).

van 6 en 12 Volt berekend zijn. Het isolatie-vraagstuk bij deze machines
vraagt derhalve geen bijzondere eischen.

a. Dynamo’s.
Deze bezitten gewoonlijk 2 of 4 polen en hebben óf shunt- óf com-
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poundkaraktcristiek. De magncetspoelcn zijn dan ook als normale
spoelen uitgevoerd. De ankers hebben wegens de lage spanning meestal
weinig groeven en lamellen, terwijl het aantal windingen per spoel
ÉÉN STUK GROEF ISOLRTIE

5POELKOP

KOUJjOVERTREK

Fig. 109.
Het bewikkelen van een klein ankertje.

eveneens gering is. Behalve enkele uitzonderingen, waarbij de ankcrwikkcling uit schabloonspoelen is samengesteld, zijn de ankerspoelen
meestal direct in de groe
ven gewikkeld.
UITLOOPER - BEC.1N
De bewikkcling van de
ankers kan met de hand,
UITLOOPER - eiNOE
doch ook langs machinalen weg geschieden, waar
voor dan speciale machi
nes noodig zijn. Een dezer
machines is in fig. 108
afgebeeld. De snelheid,
waarmee het anker wordt
rondgewenteld, bedraagt
G00 en 1200 per minuut,
d. w. z. dat per seconde 10
Fig. 110
resp. 20 windingen worden
ingelegd. Is het vereischte aantal windingen per spoel bereikt, dan
stopt de machine automatisch. Dergelijke machines gelden natuurlijk
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in de eerste plaats voor massa-fabricage, al kunnen ze natuurlijk
• ook in iedere reparatiewerkplaats toegepast worden.
Het bewikkelen met de hand van kleine ankertjes, zoowel voor
autodynamo’s als voor andere kleine machines, bijvoorbeeld boor-

Fig. 111.
Het bewikkelen van een klein ankertje.

motoren, huishoudmotoren, ventilatormotoren enz., komt in ’t alge
meen op hetzelfde neer. Het inleggen dér draden in de groeven,
de volgorde der spoelen over elkander, bepaalde handgrepen enz.,

Fig. 112a.
komt gewoonlijk op hetzelfde neer, alhoewel de noodige ervaring
daarbij wel vereischt is.
In de fig. 109, 110 en 111 is het wikkelen van een autodynainoanker als algemeen voorbeeld aangegeven. Een nadere verklaring bij
de figuren is niet noodig, aangezien deze voor zichzelf spreken.
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Ben tweetal complete autodynamoankers toonen ons nog de beide
fig. 112a en 1126.
Dat overigens de volgorde der spoelen tijdens het wikkelen ver
schillend kan zijn, wordt door een drietal voorbeelden aangegeven.
In fig. 113 volgen de spoelen elkander groef voor groef op. In de

i' )

T 'v-

............
Fig. 1126.

Twee complete autodynamoankers.

fig. 114 en 115 zijn telkens twee spoelen aangebracht, die de as
omsluiten.
Deze methode geldt zoowel voor kleine ankertjes als voor de
grooterc handwikkelingen.
In verband met het groote toerental, waaraan de kleine ankert jes
4
5,

O

ir

6,

fó

15

8
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11
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Fig. 113.

Fig. 114.
Fig. 115.
Volgorde der spoelen tijdens het wikkelen.

soms zijn, blootgesteld n.1. 1000 tot 4000 per minuut en hooger, is
het noodzakelijk, de spoelen resp. de windingen onderling het vereischte verband te geven. Strak wikkelen, samenbinden met koord
of band en ook impregnatie met een laksoort met grootc kleefkracht, kan zulks bewerkstelligen.
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b. Startmotoren.
De startmotoren zijn voor een veel grootere stroomsterkte berekend
dan de dynamo’s, en daarom hebben de spoelen een veel grootere
draaddoorsnede. Ze zijn als seriemotoren uitgevoerd en kunnen der-

Fig. 116.

halve een groot aanloopkoppel ontwikkelen. Het aantal windingen
per magneetspoel of ankerspoel is heel gering, van de laatste meestal

|

W

Fig. 117a.

Fig. 1176.
Drie ankers van startmotoren.

een of twee windingen. De ankerspoelen worden óf van rechthoekig
koper, ten deele blank, ten deele geïsoleerd, óf van geïsoleerd rond
koper vervaardigd. Ze worden met de hand in de groeven’gelegd,

_
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hetwelk wegens den compacten vorm der ankers veel routine vereischt.
Een drietal verschillende ankers van startmotoren is in de figuren
116, 117a en 1176 afgebeeld.

Fig. 118.
Anker van een dynaniostartmotor.

Fig. 119.
Anker van ventilatormotor.

Fig. 120.
Anker van boormotor.
De autodynamo en de startmotor komt ook in gecombineerde
uitvoering in den handel voor.
Het anker van een dergelijken dynamost art motor, afgekort „dyna-

I
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start”, is in fig. 118 afgebeeld. Het anker heeft een robusten vorm,
terwijl de spoelen van rechthoekig koperdraad vervaardigd zijn.
De spoelen hebben slechts één winding, terwijl de wikkeling als
enkelvoudige golfwikkcling is uitgevoerd.

Fig. 121.
Anker van .slijpmotor.

7. Kleinmotoren.
Na het voorgaande kunnen we met een verklaring dezer motoren
heel kort zijn. Bedoeld worden stofzuigmotoren, ventilatormotoren,
boormotoren, slijpmotoren, huishoudmotoren enz.
In het algemeen zijn deze kleinmotoren als seriemotoren

Fig. 122.
Anker van stofzuigmotor.

uitgevoerd, ook al in verband met de magneetspocltjes, die
voor seriemotoren eenvoudiger en goedkooper zijn dan die voor
shuntmotoren.
Wat de ankertjes betreft, kunnen we thans volstaan met een
viertal afbeeldingen van verschillende ankers, aangegeven in de

fig. 119, 120, 121 en 122.

I
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HOOFDSTUK II.

WISSELSTROOMMACHINES.
THEORETISCHE INLEIDING.

a. Eén-, twee- en driefasenwisselstroom.

De gebruikelijke wisselstroomen hebben, ongeacht welke frequentie
zij bezitten, alle den sinusoidalen vorm, zooals deze in fig. 123
______ E
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Fig. 123.
grafisch is weergegeven. Dc tijd, waarin een gehecle golf wordt volbracht, noemt men een periode. Het aantal perioden, dat een wissel-

F—1

J

Fig. 124.

stroom per seconde volbrengt, noemt men de frequentie. De gangbare
frequenties zijn in Europa 50 en 162/3, in Amerika 60, 50 en 40.
Twee wisselstroomen, die ten opzichte van elkander 90° (clectrische
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graden) verschoven zijn (een geheel e golf heeft 360°), noemt men een
tweefasen-wisselstroom. De polen van beide wikkelingen liggen 90
electrische graden uitelkander (zie fig. 124). Voor iederen wissel
stroom is één wikkeling noodig, zoodat voor een tweefasen-wissel
stroom twee wikkelingen noodig zijn. In de fig. 125 en 126 zijn
deze wikkelingen schematisch aangegeven, waaruit blijkt, dat de
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Fig. 126.

Fig. 125.

aansluiting met vier, resp. drie draden kan plaats vinden. Is de span
ning van iedere fase gelijk e, dan is deze tusschcn de beide fasen
gelijk aan e-\/2. Is verder de stroom in elk der buitenleiders gelijk i,
dan is deze in den middenleider gelijk aan i-y/2.
Een symmetrisch driefasensysteem ontstaat, wanneer drie éénfase-

Fig. 127.

wikkelingen zoodanig worden gekoppeld, dat zij van elkander 120°
verschillen (zie fig. 127). De richting der drie stroomen is op ieder
moment zoodanig, dat de algebraïsche som dezer stroomen steeds
nul is. Men kan de drie wikkelingen op twee manieren schakelen,
n.1. in sterschakeling, zooals in fig. 128 is aangegeven, en in driehoekschakeling, als in fig. 129 is afgebeeld. Bij sterschakeling is de
spanning tusschen de buitenleiders, d. w. z. tusschcn twee fasen,
gelijk aan e-\/3. De stroomsterkte in de aansluitdraden is echter
gelijk aan die in de wikkelingen. Bij driehoekschakeling is de spanning
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tusschen de aansluitdradcn even groot als de fasespanning. Destroomsterkte in de draden is thans -\/3 X grooter dan de fascstroomsterkte.
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Fig. 128.

Fig. 129.

b. Primaire en secundaire wikkeling.
Elke wisselstroommotor, als in fig. 130 afgcbccld, heeft twee
wikkelingen, een primaire en een secundaire. De primaire is ge
woonlijk in het motorhuis ondergebracht en het geheel noemt men
dan den „stator’*. Het stilstaand gedeelte dus.

Fig. 130.

Dricfasen-wisselstroom motor.
Zooals boven reeds gezegd, kan een statorwikkeling op twee manieren

worden geschakeld, n.1. in driehoek (/\) en in ster

i. De beide

fig. 131 en 132 toonen ons, hoe deze schakeling op het klemmen
bord wordt uitgevoerd.
De secundaire wikkeling is in het fotcêrend gedeelte aan
gebracht en draagt hiermede gezamenlijk den naam van „rotor”.
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c. Primaire en secundaire spanning.
Dit zijn de stator- en de rotorspanning, resp. voorgesteld door
en cr. De spanning es wordt van het net uit toegevoerd en is

u

x

y

v

w

Fig. 132.
Sterschakeling.

Fig. 131.
Driehoekschakeling. ‘

dus gelijk aan de netspanning cn, terwijl de rotorspanning er geïn
duceerd wojdt, waarvan de grootte afhangt van het aantal windingen
per fase van dc rotorwikkcling. De rotorspanning wordt gemeten
bij stilstand.
d. De transformatieverhouding.
De verhouding tusschen het aantal windingen per fase van rotor
en statorwindingen, wrr en w8, noemt men dc „transformatieverwr
houding”, voorgesteld door —. Om derhalve de rotorspanning te

kunnen bepalen, vermenigvuldigcn we dus de statorspanning met

deze verhouding, zoodat er = — x e8. Omgekeerd volgt hieruit,
W8

es
dat w_ =— x w_.

e. Magnetisatiestroom en leegloopstroom.
De stroom, dien een draaistroommotor bij stilstaanden rotor en open
rotorketen opneemt, is de magnetisatiestroom. Hierdoor ontstaat het
statorveld, ten gevolge waarvan in de stator- en rotorwikkelingen
«lectromotorische krachten worden opgewekt, n.1. de tegen-E. M. K.
in de statorwikkeling en de rotorspanning, welke laatste bij stilstand
van den rotor wordt gemeten.
. De leegloopstroom is die stroom, dien we meten bij den onbelasten
ipotor. Ze is de resultante van den magnetisatiestroom en een stroom,
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die noodig is om de wrijvinpsweerstanden der lagers, van de borstels
op de sleepringen en die der lucht te overwinnen, alsmede de ijzervcrliezen. De lecgloopstroom is slechts weinig grooter dan de magnetisatiestroom.
ƒ. De rotorspanning bij stilstand en in bedrijf.
Bij stilstand van den rotor is de snijding der rotordraden in de
groeven, door het met synchrone snelheid rondloopendc statorveld,
het grootst. De rotorspanning is dan maximum. Wordt de rotor nu
door middel van een anderen motor rondgedraaid, en wel in dezelfde
richting als die van het statorveld, dan wordt de krachtlijnensnijding
door de rotordraden, en dus ook de rotorspanning, minder. Draait
ten slotte de rotor even snel als het statorveld rond, dan heeft er in ’t
geheel geen krachtlijnensnijding plaats, waardoor de rotorspanning dus
nul zal zijn. Laat men het toerental thans weer verminderen, dan zal

Rotor

1
Slcepr

Aanloopw.

Fig. 133.

weder een rotorspanning ontstaan, waarvan de grootte evenredig
zal zijn aan de toerentalvcrmindcring. In plaats van den rotor aan te
drijven, kan men hem door middel van een aanzetweerstand
(waarvan fig. 133 het schakelschema aangccft) vanzelf op toeren
laten komen.
Aangezien een in bedrijf zijnde motor een toerental heeft, dat
slechts weinig minder is dan het synchrone toerental, dat wil dus
zeggen, slechts weinig minder dan het draaivcld, zal de rotorspanning
ook een zeer geringe waarde-hebben.
g. Frequentie van den rotorstroom en de slip.
Het aantal perioden van de in den rotor opgewekte wisselspanning
is bij stilstaandcn rotor even groot als die van het statorveld. Komt
de rotor op toeren, dan wordt de relatieve snelheid van het statorveld
ten opzichte van den rotor steeds geringer, om ten slotte, wanneer de
rotor synchroon met het statorveld mee zon draaien, geheel nul te
ANKERVVIKKELINGEN.
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worden. Er worden geen krachtlijnen meer gesneden, omdat het veld
ten opzichte van den rotor dan feitelijk stilstaat. De frequentie van den
rotorstroom is dus ook nul. Een rotor moet echter,wil hij blijven draaien,
iets achterblijven bij het statorveld. De rotorstroom zal dus ook
een geringe frequentie bezitten, waarvan de grootte tot dc frequentie
van het statorveld in dezelfde verhouding zal staan, als de toeren
vermindering staat tot het synchrone toerental.
Stelt fs de frequentie voor van het statorveld resp. statorstroom,
fr die van den rotorstroom, terwijl we het aantal toeren van het stator
veld na en dat van den rotor nr noemen, dan krijgen we volgens boven
staande de verhouding
fr 'fs= (ns~^r) : ns
of

fr~fs X

n8 — nr

of in woorden: de rotorfrequentie is gelijk aan de statorfrequentie
maal de verhouding tusschen toerenvermindering en het synchrone
toerental.
ns — nr

Nu geeft de vorm ---------- procentueel aan, hoe groot de toeren-

____

,>r

vermindering van den rotor is. Men noemt de toerenvermindering
de slip van den motor en drukt die dus uit in procenten van het
synchrone toerental. Stelt men de slip voor door de letter s, dan is dus

ns — n r
s =-------------------j

ns

en dus ook

fr=f, X s.
De grootte van de slip kan varieeren van 2| tot 5 %.
h. Pooltal en toerental.
Beide staan in nauw verband tot elkaar. Met het pooltal wijzigt
zich tevens de snelheid van het draaiveld en hiermede weer het
toerental. Beide echter omgekeerd evenredig. Een 4-polig draaiveld
maakt bijv, het halve aantal toeren van een tweepolig draaiveld.
In nevenstaande tabel zijn een aantal pooltallen met de daarbij
behoorende synchrone toerentallen aangegeven, aangenomen, dat de
frequentie van het statorveld gelijk 50 is.
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Pool tal

2

6

4

—
Toerental | 3000 ! 1500

1000

8

io ; 12 |

14

16

18

750 600'500 ' 428,5 375 3337a

MECHANISCHE SAMENSTELLING.
De hoofddoelen, waaruit een wisselstroom motor is samengesteld, zijn :
a. De stator.
b. De rotor.
c. Debeide lagerschilden.

1

i
WW WWW\\\wS
Fig. 134.
Het opsluiten der statorblikken.

De stator.
Deze is weer samengesteld uit het motorhuis, de statorblikken
alsmede de wikkelingen.
Het huis is van gietijzer; het neemt niet, zooals dit bij de gelijk-
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stroommachine wel het geval is, actief deel aan de verzorging van
het magnetisch veld. Hiervoor zorgen de statorblikkcn, die, steunende
tegen in het huis aangegoten ribben, opgesloten zijn door sluit
stukken.
In fig. 134 is de wijze aangegeven, waarop zulks wordt uitgevoerd,
evenals in fig. 135, waarin een onbewikkelde stator is afgcbccld.
De blikken, die een dikte hebben van 0,5 mm en eenzijdig met
zeer dun papier beplakt zijn, worden stuk voor stuk in het huis
aangebracht (gestapeld). Ter weerszijden wordt de stapeling begrensd

Fig. 135.
Motorhuis met statorblikpakketten.

door een dikken ijzeren ring, waardoor het ter zijde ombuigen der
blikken wordt tegengegaan. Voor grootere statoren worden de eindblikkcn nog van opgelaschte drukvingers voorzien, ten einde de
tanden van de blikken tegen elkander aangedrukt te houden (zie
fig. 136).
Om een meer intensieve koeling van de wikkelingen en van de
blikken te bewerkstelligen, is de geheele stapeling van een aantal
luchtspleten voorzien, waardoor dus de stapeling in pakketten ver
deeld wordt (zie fig. 135).
Voor middclgroote motoren zijn de blikken nog uit één stuk ver-
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Fig. 136.
Segmenten, waarvan een met opgelaschtc drukvingers, voor grootc statoren.
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BROWN BOVERI

Fig. 137.
Segment met hichtgeleidingsstrippen voor turbogcnerator.
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vaardigd; voor de grooterc motoren, alsook voor generatoren, past
men segmenten toe, die met behulp van zwaluwstaartvormen of ronde
staven worden bevestigd, (zie fig. 136, waarin een tweetal segmenten
zijn afgebeeld). Een ander segment, bestemd voor turbogeneratoren, is
in fig. 137 aangegeven. Voor het leiden der koellucht in een be
paalde richting is het segment van opstaande strippen voorzien.
Voor kleine statoren worden, althans voor motoren, uitsluitend half

f

CROWN OOVERI
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Fig. 139.
Kleine legwikkeling.

open groeven toegepast, voor generatoren zoowel open als halfopen
groeven (zie fig. 136).
Statoren met niet al te grootc diameters worden eendeelig uit
gevoerd. Bij grootc diameters worden twecdceligc gebouwd. Slechts
bij abnormaal grootc afmetingen wordt, met het oog op de transport
mogelijkheid, met de ondcrvcrdeeling verder gegaan, en de stator
in drie of vier deelen gedeeld.
In fig. 138, voorstellende een gedeelte der montagehal voor
generatoren voor watcrkrachtinstallaties der Brown Boveri fabrieken
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te Baden, zijn op den voorgrond ecnige tweedeelige huizen, compleet
met de statorblikken, aangegeven.
Nadat de statorblikken nog enkele bewerkingen hebben ondergaan,
zooals het verwijderen van mogelijke kleine braampjes, afronden
van voor de isolatie gevaarlijke hoeken, enz., worden de wikkelingen
aangebracht. Het aantal uitvoeringen der statorwikkelingcn is
tamelijk groot. Men heeft draadwikkelingen en staafwikkelingen, en
wat de uitvoering betreft, vindt men handwikkclingen, trekwik-

Fig. 140.

Trekwikkcling voor hoogc spanning.
kelingen, inlegwikkelingen en insteekwikkelingen. Een viertal wik
kelingen van verschillende uitvoering zijn in de fig. 139, 140,
141 en 142 afgebceld. Een uitvoerige behandeling der wikkelingen
volgt later.

De rotor.
Bedoeld wordt hier de rotor van den normalen 3-fasenwissclstroommotor. De samenstellende deelen zijn: de as, de rotorblikken, de
wikkeling en de sleepringen.
De as heeft weinig verschil met die van de gelijkstroommachine.
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In het midden het dikste gedeelte, waarop de rotorblikken geschoven
zijn, dan aan de eene zijde ruimte voor de slccpringcn, daarna aan
weerszijden de beide loopvlakken voor de lagers, en ten slotte aan
de nict-sleepringzijdc een as-einde voor de riem schijf.
De rotorblikken zijn gewoonlijk op dezelfde wijze op de as be-

BROWN BOVERI
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Fig. 141.
Legwikkcling voor hooge spanning.

vcstigd als dit bij de gelijkstroomankers het geval is. In fig. 143
is een onbewikkeldc rotor op een wikkelstandaard afgcbceld. Bij
kleine rotoren zijn de blikken direct op de as geschoven, terwijl bij
groote rotoren gebruik wordt gemaakt van een rotorstcr.
Ook dc rotorwikkelingcn kunnen velerlei vorm hebben; ook hier
treft men staafwikkclingen, legwikkclingen alsmede trekwikkclingcn
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aan.

Een drietal rotoren met verschillende wikkelingen zijn in de

0956^

BROWN BOVCRl

Fig. 142.
Wikkeling van een turbogenerator, 8600 kVA—6000 Volt 1500T/m.

Fig. 143.

fig. 144, 145 en 146 afgebeeld. De rotor, aangegeven in fig. 147, heeft
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eveneens. een staafwikkeling; echter zijn hier de sleepringen vereen centrifugaal-aanzetweerstand, waardoor de rotor
vangen door
■
na het inschakelen van den stator automatisch op tocrcn komt.

!

Fig. 144.
Kleine trekwikkcling.

Een belangrijke factor, ook bij de wisselstroommachines, is de
afkoeling der wikkelingen en het ijzer. Daarom is iedere rotor voor
zien van één of twee ventilatoren, die met dezen meedraaien en

J

Fig. 145.
Lcgwikkeling van schabloonspoclcn.

een sterke luchtcirculatie veroorzaken. De lucht wordt langs de as
aan beide zijden van den motor naar binnen gezogen, strijkt door
en langs de wikkelingen alsmede het ijzer, neemt de warmte over en
verlaat het huis aan de beide zijkanten.
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Het verwijderen dezer ventilatoren zou een onmiddellijkc tempe

Fig. 146.
Staafwikkeling.

ratuurstijging van de wikkelingen en het ijzer ten gevolge hebben. Bij

Fig. 147.
Staafwikkeling.
drie der vier afgebeelde rotoren zijn de waaiers waar te nemen.

109

DE TECHNIEK VAN HET WIKKELEN.
Statorwikkelingen.

Wc onderscheiden de volgende uitvoeringen van spoelwikkelingen.
1. Handwikkeling.

Hieronder groepecren wc:
a. De inlegwikkelingen.
b. De trckwikkclingen.
2. Schabloonspoelwikkeling.

Hieronder groepecren wc:
Inlegschabloonspoelcn.
b. Inschuifschabloonspoclen.
c. Eenzijdig opengesneden schabloonspoelcn.
3. Staafwikkeling.

De drie systemen zullen achtereenvolgens behandeld worden.
1. Handwikkeling.

Hieronder rekenen we die wikkeling, die geheel met de hand direct
in de groeven gewikkeld wordt.
a. Inlegwikkeling.

Deze wikkeling wordt nog veelvuldig toegepast, zoowel voor de
kleinste motoren als voor de middelgroote motoren. Ze wordt echter
alleen voor lage spanning tot 500 Volt uitgevoerd. In fig. 148 en 149
zijn twee voorbeelden van inlegwikkelingen aangegeven.
Zooals hieruit te zien is, bestaan de wikkelingen uit meergaatsspoelen, „bossen” genaamd. Elke „bos” bestaat echter uit z.g. declspoelcn.
Daarom noemt men de wikkelingen van fig. 148 en 149 driegaatswikkclingcn. Uit het aantal groeven en het pooltal van den stator
kan men snel berekenen, uit „hoeveel gaats” spoelen de wikkeling
G

bestaat, door gebruik te maken van de formule Sd = t—■—waarin
•> X J)
Sd het aantal declspoelcn per „bos”, G het aantal groeven en p
het aantal polen voorstelt.
Voor de isoleering der groeven kan men voor lage spanning een-

I
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voudige isolatiekanalen of goten van verschillende isolatiematerialen
toepassen, bijvoorbeeld lx of 2 x presspaan met l x olielinnen
of 1 x micafolium, het presspaan al of niet geïmpregneerd. Hier-
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Fig. 148.
4-polige driegaats-wikkeling.

omtrent heeft iedere fabriek zijn eigen inzichten en ervaringen. Van
belang is verder, dat de isolatiekanalen voldoende uit de groeven
steken, om een overslag tegen de statorblikken te voorkomen.
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Fig. 149.
8-polige driegaats-wikkeling.

De lengte van het uit de groef stekende deel varieert ongeveer
tusschen 5 en 10 mm. Ook de hoogte van de isolatie is van belang.
Ze moet voldoende boven de draden uitkomen, om deze ook in
de groeven met voldoende zekerheid tegen overslag te beveiligen.

r
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De groeven worden afgesloten door hardhouten groefspieën, die noch
te licht, noch te sterk op de draden .mogen aandrukken. Alvorens
de spieën in de groeven te slaan, wordt de groefisolatie dikwijls óf
l
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Fig. 150fl.
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Fig. 150ö.
Fig. 150c.
Enkele uitvoeringen van groefisolatie.

ten deele óf geheel boven de draden omgebogen. In de fig. 150/7, ó, c
zijn enkele methoden aangegeven.
Bij handwikkelingen komt het dikwijls voor, dat tijdens het in
loggen der draden gevaar bestaat voor het uitscheuren van de uit
de groef stekende isolatie. Daarom
wordt, om dit te voorkomen, uit
voorzorg, onder de uitstekende isolatie
een vulling van hout of presspaanB
strooken of eenig ander materiaal
A
aangebracht. Na het gereedkomen der
STS-HHIII
spoel kan men het aangebrachte weer
verwijderen of wel, indien dit geenerlei
bezwaar oplevert, laten zitten. Om
hierin tegemoet te komen, worden
t
kleine motoren soms ter weerszijden
Fig. 151.
van het statorijzer van dikke isolatieGewikkelde onderspeol.
ringen, eveneens getand, voorzien, en
maakt men de isolatiekanalcn hiermede gelijk.
Bij het wikkelen der spoelen maakt men, om vlug te kunnen
wikkelen en ook om gelijken vorm der spoelkoppen te verkrijgen, van
eenige hulpmiddelen gebruik.
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In de fig. 151, 152 en 153 zijn enkele dezer hulpmiddelen afgebeeld. Bij massa-fabricage kan men echter van passende vormstukken gebruik maken.

Fig. 152.
Het wikkelen van een onderspocl.

Tijdens het wikkelen worden de draden in dc groeven met behulp
van eenig bijzonder gereedschap eenigc malen neergedrukt of ge-

Fig. 153.
Het wikkelen van een bovenspoel.

slagen, ten einde van de beschikbare ruimte in de groeven zooveel
mogelijk profijt te trekken.
In fig. 154 is een daarvoor bijzonder geschikt instrumentje
„stempel” genoemd, afgebeeld. Het wordt in dc groef geschoven
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en- met behulp van een hamer worden de draden, waarover een be
schermende strook presspaan gelegd is, dieper
in de groef geslagen.
Dat de bovenspoelen ten opzichte van die der
onderspoelen verschillend kunnen zijn, toonen ons
de afbeeldingen der drie volgende fig. (fig. 157,
158 en 159).
Fig. 154.
Een moeilijkheid met boswikkelingen is de
Stempel.
zoogenaamde „kromme” bos (zie fig. 1G0), die bij
bij een G- en
een oneven aantal spoelen (bossen) voorkomt, bij
een 10-polige wikkeling, daar deze uit 9 resp. 15 bossen bestaan.

Fig. 155.
Het wikkelen van een bovenbos
cener tweepoligc wikkeling.

Fig. 156.
Complete tweepoligc tweegaatswikkcling.

Een kromme bos is ten dooie onder-, ten dcelc bovenbos en verkrijgt
daarom een eigenaardigen vorm. De afbeelding van fig. 160 geeft

(

/
Isnm]
Fig. 157.

Fig. 158.

I
hier wel een goed voorbeeld van. De wikkeling is 6-polig en
heeft dus 9 bossen. Ook de linker bovenspoel van de driegaatsANKERWIKKELINGEN.
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wikkeling van fig. 166 op bladzijde 117 is een „kromme” bos.
In de volgende figuren zijn een drietal wikkelschema’s van „bos
wikkelingen” aangegeven. Fig. 161 stelt het schema voor van een

Fig. 159.

tweepolige driegaatswikkeling, fig. 162 dat ecner vierpolige driegaats
wikkeling, terwijl het wikkelschema van een zespolige twcegaatswikkeling met ,,krommen bos” in fig. 163 is aangegeven.

£
■

Fig. 160.
Stator met zespolige driegaatswikkeling met „krommen bos".
In aansluiting op de driefasige boswikkelingen volgt nog een
korte beschouwing der cenfasigc wikkelingen, zooals die voorkomen
in vëntilatormotorcn, slijpmotoren, huishoudmotoren enz. liet schema
van zulk een wikkeling is in fig. 164 afgebecld. De geheele wikkeling

!
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bestaat uit een hoofd- of arbeidswikkeling en een hulp- of aanloopwikkeling. Deze laatste wordt, wanneer de rotor op toeren is uit-
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Fig. 161.
Schema van tweepolige driegaatswikkeling.
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Fig. 162.
Schema van vierpolige driegaatswikkeling.

geschakeld, hetgeen met de hand of wel door middel van een centrifugaalschakelaar kan bewerkstelligd worden. Om het aanloopen
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Fig. 163.
Schema van zespolige tweegaatswikkeling.
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Fig. 164.
Wikkelschema van eenphasige
wikkeling met hulpwikkeling.

van dén rotor onder geringe belasting nog mogelijk te maken, schakelt
men nog een smoorspoel Snt in serie met de hulpwikkeling. Hierdoor
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verhoogt men de naijl ing van den stroom in de hulpwikkcling op die
van de hoofdwikkeling, waardoor het aanloopkoppel vergroot wordt.
De wikkeling is gewoonlijk als boswikkeling uitgevoerd. De hoofd
wikkeling is dan van dikken draad, de hulpwikkcling van dunnen
draad gewikkeld.

b. De trekwikkeling.
Deze wikkeling komt tegenwoordig uitsluitend bij hoogspanningsmachines voor. De hooge spanning vereischt een betere bescherming
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Fig. 165.
Diverse isolatiehulzen.

van de draden in de groeven tegen het doorslaan tegen de statorblikken, dan zulks het geval is bij de laagspanningsmachines. Om
hieraan te voldoen, worden voor de groefisolatie geen open kanalen,
doch gesloten hulzen of buizen toegepast. Als materiaal hiervoor
wordt uitsluitend mica gebezigd. De fabricage geschiedt op zorg
vuldige wijze op speciale machines.
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De hulzen passen precies in de groeven, zoodat deze er geheel
mede worden gevuld. Ze hebben gewoonlijk den plat-ovalen of recht-
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hoekigen vorm. In fig. 165 zijn behalve hulzen van ronden, vierkanten
of driehoekigen vorm, ook nog een aantal van plat-ovalen vorm afge-
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beeld. De doorslagspanning dezer hulzen is

hoog en bedraagt

15.000—‘20.000 Volt per inilllimeter dikte.

Fig. 167.
Een viergaats-trekwikkcling.

In verband dus met de toepassing van groefisolatie in buisvorm
is men derhalve genoodzaakt, de draden door de groeven te trekken;
vandaar de benaming „trekwikkeling”. In de fig. 166, 167 on 168

Fig. 168.
Een tweegaats-trekwikkcling.
zijn enkele trekwikkelingen afgebecld. De vervaardiging geschiedt
uitsluitend met behulp van bijzonder samengestelde wikkclmallcn.
In fig. 167 en 168 zijn de wikkelmallen goed zichtbaar: na het
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gereedkomen cencr spoel moet de wikkclmal. om verwijderd te kunnen
worden, ten deele uit elkander worden genomen.
Het ,,wikkelen” van een spoel geschiedt op de volgende wijze.
Allereerst worden de beide buizen, waarin de spoel „gewikkeld” zal
worden, gevuld met wikkelpennen, waarvan het aantal en de diameter
overeenstemt met het aantal in te trekken draden en den diameter
van den draad met den omspinning mede. Moet nu een draad worden
doorgestoken, dan wordt de betreffende wikkelpen weggetrokken en
tegelijkertijd de draad achteraan gevoerd; deze komt dus voor de
wikkelpen in de plaats. De draad wordt nu verder geheel doorgetrokken
en strak om den wikkelmal aangehaald. Op dezelfde wijze worden
ook de andere draden getrokken. Natuurlijk geschiedt dit in een
bepaalde volgorde, die daarvoor is aangegeven, n.1. in verticale of
horizontale lagen. Dat men op deze wijze bijzonder mooie spoelen
verkrijgt, wordt duidelijk door fig. 168 aangetoond. In plaats van
de buizen geheel met wikkelpennen op te vullen, kan men ook ge
bruik maken van enkele dezer pennen en de rest der ruimte met
spielatten, waarvan de-breedte voortdurend vermindert, aanvullen.
In fig. 167 is dit systeem aangegeven.
De vervaardiging dezer trekwikkelingen vereischt routine en groote
nauwkeurigheid van den wikkelaar, ook al schijnt deze wikkeling
eenvoudig te zijn. Om het glijden der draden te vergemakkelijken
en mede om beschadiging der katocnomspinning te vermijden,
worden de draden vooraf met paraffine ingesmeerd.

2. Schabloonspoelen wikkeling.
I. Laagspanning.

a. Inlegschabloonspoelen.
De vele voordeelen, technische zoowel als economische, verbonden
aan de toepassing van schabloonspoelen, d. w. z. machinaal op een
schablonc of mal gewikkelde spoelen, zijn zoo belangrijk, dat de
schabloonwikkelingen thans veelvuldig voorkomen en de handwikkclingcn bijna geheel verdrongen hebben.
De schabloonspoelen kunnen verschillende vormen hebben.
Ten eerste-. Kan men den vorm der spoelen eener handwikkeling
aanhouden. Een dergclijke wikkeling is in fig. 169 afgebccld, terwijl
fig. 171 de wijze aantoont hoe zulke spoelen worden ingelegd. Het
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schema van de wikkeling van fig. 169 is in fig. 170 weergegeven.

BROWN BOVERI

Fig. 169.
Stator met boswikkeling van schabloonspoelen.
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Fig. 170.
Schema van de wikkeling van fig. 169.

Ten tweede: Alle deelspoelen hebben denzelfden vorm. De fasen
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BROWN BOVERI

Fig. 172.
Stator met gelijke schabloonspoelen.

Fig. 171.
Het inleggen van schabloonspoelen in
een stator (fabr. S.S.W.).
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Fig. 173.
Schema eener symmetrische schabloon-wikkeling.
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van een uit deze spoelen samengestelde driefascnwikkcling zijn
volkomen symmetrisch ten opzichte van elkaar. Zulks toont duidelijk
de afbeelding fig. 172. De geheele wikkeling heeft den cylindrischen

F/

Fig. 174.
Het wikkelen, der schabloonspoelen.
vorm aangenomen, zoodat de fasen electrisch en mechanisch geheel
aan elkander gelijk zijn. Het schema van zulk een schablonewikkeling
is in fig. 173 aangegeven.
De vervaardiging van de schabloonspoelen geschiedt op eenvoudige
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wikkel mallen, bevestigd aan de gewone spoelenwikkclbank.
fig. 174 is
ander aanschouwelijk voorgesteld.

In

-

:

Fig. 175.
Het inleggen der schabloonspoelen.

De wijze, waarop dergclijke spoelen in de groeven worden gelegd, als
mede, welke gereedschappen en hulpmiddelen daarbij noodig zijn, is
aangegeven in fig. 175. De spoelen komen in den stator alle ten decle
over elkander te liggen.
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Een aantal statorwikkelingen in verschillende stadia van bewerking
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is afgebeeld in fig. 176, voorstellcnde een gedeelte der statorwikkelarij voor kleine motoren der Brown Boveri fabrieken.
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Ten derde: De wikkeling is samengesteld als een gioepenwikkeling,
een blijkbare combinatie van de boswikkeling en de symmetrische

Fig. 177.
Stator met groepenwikkeling.

schabloonwikkeling. Deze wikkeling is in fig. 177 afgebeeld en is een
product van de Brown Boveri fabrieken.
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Fig. 178.
Schema van de B.B.C. groepenwikkeling.
Het schema

van de wikkeling is in fig. 178 aangegeven. Men
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heeft het systeem van spoelengroepen (bossen) aangehouden,
doch de wikkeling als symmetrische wikkeling uitgevoerd.
Een nieuwere en gewijzigde groepenwikkeling, eveneens een product
der B. B. C. fabrieken, is in fig. 179 in beeld gebracht. De rang
schikking der spoelen is op andere wijze uitgevoerd, terwijl ook een
andere isolatiemethode is toegepast.
Beide uitvoeringen der groepenwikkelingen zijn door Brown Boveri
gepatenteerd.
II. Hoogspanning.
De spoelen eener hoogspanningswikkeling, die slechts een klein

Fig. 179.
Stator met groepcnwikkcling.

Fig. 180.
Dwarsdoorsnede eener groef met spoelzijde van een hoogspanningsinlcgspoel.

deel van het totale aantal groeven omsluiten, worden meestal als
complete spoelen in hun geheel in de groeven gelegd.
Daartoe zijn de groeven dan ook geheel open, zooals fig. 180 dit
aangeeft. De spoelen, die na het verlaten van den wikkelmal gedroogd
en geïmpregneerd of gecompoundeerd worden, krijgen om het ge
deelte, dat door de groeven wordt omsloten, een isolatie van een
mica-preparaat, hetwelk er omheen gewikkeld wordt en daarna op
de juiste afmeting wordt samengeperst (zie fig. 181, waarin enkele
machines voor het omwikkelen met mica en het persen zijn afgebeeld).
Om de spoelkoppen komt gewoonlijk een omwikkeling met olieband.
Een op dergclijke wijze behandelde hoogspanningsspocl is afge
beeld in fig. 182.
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I
Alvorens de spoelen in te leggen, wordt de mica-isolatie eerst nog
aan een doorslagproef onderworpen, waartoe de spoelzijdcn op ijzer-
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lengte niet staniol worden ontwikkeld. De beproeving geschiedt op
de wijze als in fig. 183 is afgcbeeld.
De fabricage van hoogspanningsspoelen moet met grootc zorg
vuldigheid worden uitgevoerd en vereischt omvangrijke machinale
inrichtingen.

128

Voor kleine spoelen gebruikt men het normale, met katoen om
sponnen koperdraad van ronde of rechthoekige doorsnede. Voor
grooterc spoelen gaat men over tot het gebruik van blank koper,
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Fig. 182.
Geïsoleerde hoogspanningsspoel.
dat met katoenband enz. geïsoleerd wordt. Alleen bij groote stroomsterkten worden, ter vermijding van groote wervelstroomen, staven

Fig. 183.
Beproeving van een statorspoel.
toegepast, die uit meerdere parallelle
Brown Boveri & Cie koperstaven,
dunne leiders, die zoodanig gebogen
geheele staaflengte elke plaats in

draden bestaan. Zoo gebruikt
samengesteld uit een aantal
zijn, dat iedere leider op de
de staafdoorsnede doorloopt
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(zie lig. 184). Elke leider is van de andere door mica- of papier-

126451

Fig. 184.
Onderverdeelde Brown Boveri staaf voor hooge stroomsterkten.

'A
BROWN BO\

Fig. 185.
Ingelegde spoel en wikkeling voor 10500 Volt.

tusschenlagen geïsoleerd. Aan begin en einde der staaf zijn de leiders
ANKERWIKKELINGEN.

9
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aaneerigesoldeerd en van passende aansluitstukken van koperplaat
voorzien. De wervelstroomen in deze staven zijn door deze samen
stelling tot een minimum beperkt.
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Bij het inleggen der bovenomschreven spoelen mag beschadiging
van de mica-isolatie onder geen beding voorkomen. Vooral moet cr
worden opgelet, dat de spoelen tijdens het inleggen niet aan buiging
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onderhevig zijn, daar anders breuken in het mica kunnen ontstaan,
hetgeen uitgesloten is, wanneer de spoelen precies in de groeven passen.
Een tweetal voorbeelden van ingelegde spoelenwikkelingen toonen
de beide fig. 185 en 186.
Fig. 187 geeft ons nog een blik in de wikkelarij voor spoorwegmotoren der Brown Boveri fabrieken, waar voor de bewikkcling
der statoren inlegspoelen worden gebruikt.

i

Fig. 188.
Ingcschovcn spoclenwikkeling voor 6000 Volt.
b. Inschuifschabloonspoelen.
Deze spoelen worden evenals de inlegspoelen geheel afgewerkt en
geïsoleerd. Ze kunnen ook voor half open groeven worden toegepast.
De groefopening is dan zoo wijd gemaakt, dat de spoelen, waarvan
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de koppen naar binnen omgebogên zijn, zijdelings in de groeven
kunnen worden geschoven. Brown Boveri past deze wikkelingsmethode toe bij veel pol ige machines en voor spanningen tot 8000 Volt.
In fig. 1S8 is een afbeelding van zulk een wikkeling aangegeven.
(.-. Eenzijdig opengesneden schabloonspoelen.

Deze wikkclmethode wordt bij gesloten en half gesloten groeven
toegepast. De spoelen worden op een schablone gevormd, daarna

BROwn BOv'ERi

Fig. 189.
Eenzijdig opengesneden schabloonwikkcling voor 5000 Volt.

geïmpregneerd of gecompoundeerd en geïsoleerd, waarbij een der
beide spoelkoppen open blijft (zie fig. 189, waarin zulk een spoel
naast den stator is afgebeeld). Daarna worden de beide rechte gedeelten
door de groeven 'gestoken, hierna de einden der windingen om
gebogen en met elkander door soldeeren of lasschen verbonden. Deze
methode wordt toegepast voor grootcre vermogens en voor spanningen
van 8000 en 10.000 Volt.
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3. Staafwikkelingen.
Deze komen zoowel bij lage spanning als bij hooge spanning voor.
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Fig. 191.
• Diverse staafwikkelingen voor lage spanning.

Zooals reeds vermeld, wordt staafwikkeling alleen bij groote stroom sterkten toegepast. Wanneer per groef één of twee leiders, elk voor
de volle spanning geïsoleerd, worden aangebracht, spreekt men van een
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staafwikkeling. Gewoonlijk worden staafwikkelingen in half gesloten
groeven ondergebracht. Ze worden dan in de lengte in de groef ge
stoken. Het door de groef omsloten gedeelte is met mica omwikkeld,
dat onder verwarming wordt samengeperst. De uit de groeven
stekende staafeinden worden door koperen strippen met elkander
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Fig. 192.
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Fig. 193.
Diverse staafwikkelingen voor lage spanning.

bonden; deze worden dan aan de staven vastgeklonken en daarna
gesoldeerd. Enkele uitvoeringsvormen zijn in de volgende figuren
afgebecld. Soms ook worden de staven aan één zijde schuin omgebogen
en direct verbonden met het rechte gedeelte van de correspondeerende
staven (zie de afbeeldingen fig. 190—193). De groeven worden ge
woonlijk met een houten spie afgesloten. In fig. 194 is nog een
uitgevoerde staafwikkeling voor 525 Volt in beeld gebracht.
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De uitvoering cener staafwikkeling voor hooge spanning is anders
dan die voor lage spanning.
Zulks wordt duidelijk gedemonstreerd door de afbeelding fig.

f
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Fig. 194.
Staafwikkeling voor 525 Volt.
195, welke een staafwikkeling voor 5750 Volt voorstelt. De verbindingsstrippen of beugels tusschen de staven hebben hier alle denzelfden vorm. De wikkeling is derhalve symmetrisch. De verbinding
van staven en beugels is hier met bouten tot stand gebracht.
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Turbogeneratoren.
De bijzondere statorwikkeling dezer generatoren is zeer zeker een
nadere beschouwing waard. De uitvoering is in vele opzichten geheel

Fig. 195.
Staafwikkeling voor 5700 Volt.
afwijkend van die der andere generatorwikkclingcn. Daar zijn ten
eerste despoelen, die niet als bij de andere generatoren uit een geheel,
doch uit twee spoelen helften bestaan. Zulk een spoelenhelft is bij
voorbeeld aangegeven in fig. 19G. Wegens de hooge spanning
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Fig. 196.
Spoelenhelft voor turbogenerator.
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Fig- 197.
Stator van een driefasen-turbogenerator, 25000 kVA, 6000 Volt,
Frequentie 50, Toerental 1500/m.
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bestaat een generatorspoel gewoonlijk uit een betrekkelijk groot
aantal windingen. Dientengevolge is zoo’n spoelen helft samengesteld
uit een even zoo groot aantal leiders. Eerst nadat de spoelenhelften
in de groeven zijn gelegd, worden de met elkaar corrcspondeerende
leiders verbonden en gesoldeerd. Elke leider is van de andere door een

OROWM BOVEHI

Fig. 198.
Stator van een driefasen-turbogenerator, 18750 kVA, G700 Volt,
Frequentie 50, Toerental 1500/m.

mica-prcparaat, bijvoorbeeld mica-linnenband, volkomen geïsoleerd.
Met geheel wordt weer gecompoundeerd, waarna het rechte gedeelte
voor de groeven eveneens met mica geïsoleerd wordt. De beide buiten
de groeven bevindende gedeelten worden met eenige lagen olieband
omwikkeld. De blanke einden worden nog zoodanig gebogen, dat
de doorverbindingen gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Alle
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spoclcnhclften worden, alvorens ze in de groeven te leggen, aan een
strenge beproeving onderworpen.
De omgebogen spoelgedeelten (spoelkoppen) ter weerszijden van de
statorblikken, zijn in twee evenwijdige vlakken aangebracht. Daar alle
spoelen gelijken vorm hebben, is de wikkeling volkomen symmetrisch.
In de fig. 197, 198, 199 en 200 zijn
viertal bcwikkeldc

BROWH OOVCRI

Fig. 199.
Stator van een driefasen-turbogcnerator, 10650 kVA, 5900/6600 Volt,
Frequentie 25, Toerental 1500/m.

statoren van turbogeneratoren, alle van verschillende uitvoering,
afgc beeld.
Oin te voorkomen, dat de spoel koppen, ten gevolge van de bij
plotselinge kortsluiting optredende groote krachten, van plaats
zullen veranderen, waardoor schade zou kunnen ontstaan, moeten
deze onderling, alsmede tegen het generatorhuis, stevig gesteund
worden. Daartoe zijn tusschen de spoelkoppen vulstukken van isolatie
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aangebracht, terwijl het geheel op vele plaatsen, met behulp van
in het statorhuis aangebrachte bouten en beugels, stevig is vast
geklemd. In de afbeeldingen der vier bewikkelde statoren is duidelijk
waarneembaar, op welke wijze deze verstijvingen zijn aangebracht.
Het wikkclschema van een turbogenerator komt overeen met dat
van fig. 173, op bladzijde 121 aangegeven. De drie fasen zijn
altijd in ster geschakeld, zoodat, aangezien meestal het sterpunt is

8ROWN BOVERI
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Fig. 200.
Stator van een driefasen-turbogenerator, 14700 kVA, G600 Volt,
Frequentie 25, Toerental 1500/m.

uitgevoerd, vier klemmen aanwezig zijn. In bijzondere gevallen zijn
alle faseneinden uitgevoerd, zoodat de generator van zes klemmen
wordt voorzien.
In fig. 201 is nog de afbeelding gegeven van een wikkelarij voor
turbo- en poolradgeneratoren. Op den voorgrond bevinden zich een
aantal spoelenhclften.
Voor lezers, die zich hiervoor interesseeren, is verder nog in
fig. 202 afgcbeeld de nog onbewikkelde stator van een verticale
driefasengenerator van 32500 kVA, die, wat afmetingen betreft,
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de grootste generator is, welke tot op heden werd gebouwd. De grootste
diameter is 13 A meter. De aan te brengen wikkeling is berekend voor
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10.000 Volt, terwijl het toerental 75 zal bedragen. De generator zal
door een waterturbine worden aangedreven. De afbeelding van den
rotor is in het gedeelte voor de rotorwikkelingen opgenomen.
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ROTOR WIKKELINGEN.

Ook bij de rotoren van wisselstroommotoren treft men de volgende
wikkelingen aan:
a. Handwikkelingen, waaronder weer de inlegwikkeling en de trekwikkeling behoort.
b. De schabloonspoelenwikkcling.
De staafwikkcling, waaronder de kooiwikkeling van kortsluitrotoren en dubbelgroefrotoren.
d. De mandjes wikkeling, die wegens de eigenaardige gelijkenis
tusschen de achterzijde der wikkeling en den bodem van een
ronde mand, wel vermeldenswaard is.

a. Handwikkeling.
Principieel verschil tusschcn de wijze van het wikkelen eener rotorlegwikkeling en van een statorlegwikkeling bestaat er eigenlijk niet.

Fig. 203.
Rotor niet gedeelte eener boswikkeling.

Ook de rotorspoelen worden om twee houten vormstukken, die aan
beide zijden tegen de rotorblikken worden geklemd, gewikkeld.

In plaats van vormstukken kan men ook weer gebruik maken van
in de groeven gestoken houten pennen. Eerst worden de onderspoelen,
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daarna de bovenspoelen gewikkeld. De beide einden — uitloopers —
van iederen bos worden van een isoleerende bescherming voorzien,
katoenen kous, oliebuis enz. De groef-isolatie verlangt geen bijzondere
voorzorgen. De groeven, die altijd halfgesloten zijn, worden afgesloten
door een houten spie. De bossen worden na het wikkelen van een
katoen bandomwikkeling voorzien, ten einde èn de windingen èn de
deelspoelen bij elkander te hóuden. In fig. 203 is de afbeelding
aangegeven van een nog in bewerking zijnde rotorwikkeling.
Om de spoelkoppen van de boswikkelingen kunnen veelal geen
staalbandages worden aangebracht. Om echter toch tegen de centrifugaalkracht verzekerd te zijn, wordt ter weerszijden van de

Fig. 204.
Rotorwikkeling.

wikkeling tusschen de koppen van de bovenbossen een ijzeren ring
aangebracht, waaraan de spoelkoppen, met band of koord, stevig
worden bevestigd. Fig. ‘204 toont schematisch aan, hoe zulks
bedoeld is.
Wat over de legwikkclingcn verteld is, geldt ook voor de trekwikkelingen. De vormstukken, waaromheen de windingen getrokken
worden, zijn gelijk aan die der legwikkelingen. Bij heel eenvoudige
wikkelingen van eenigszins dikken draad worden de vormstukken
zelfs weggelaten. Een geroutineerd wikkelaar heeft die dan niet meer
noodig. Het streven is steeds, bij een trekwikkeling met zoo weinig
mogelijk lasschen in één bos uit te komen. Natuurlijk kan men
den draad dan zoo lang mogelijk nemen. Een groote lengte draad is
echter af te keuren, omdat voor het dóórtrekken dan veel tijd verANKERWIKKELINGEN.
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loren gaat en bovendien de draadomspinning veel kans op bescha
diging heeft en de draad door het voortdurend buigen stug zal
worden. Om dan toch vlug te wikkelen met weinig lasschcn, neemt

i

Fig. 205.
Vierpolige rotor met viergaats-trekwikkeling.

men de draadlengte voldoende voor twee deelspoelen, trekt den draad
tot op de helft door een der groeven van de declspocl en wikkelt
met den halven lengte draad eerst de binnenste deelspoel, waarna de

Fig. 206.
Zcspolige rotor met vijfgaats-trekwikkeling.
I

volgende deelspoel van de andere helft gewikkeld wordt. Evenzoo
gaat men te werk met de overige deelspoelen.
De groef-isolatie bestaat gemeenlijk uit huisjes, waarvoor ook al
weer presspaan, olielinnen en soms ook nog mica gebruikt wordt.

I
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Veelal wordt dan nog voor afsluiting der groef over de draden of
over de huisjes een houten groefspie aangebracht. Van staalbandages
kan ook bij trekwikkelingen geen gebruik worden gemaakt, zoodat
hier eveneens de spoclkoppen door bevestiging aan den voren besproken
ring op hun plaats worden gehouden.
Een complete trekwikkeling met viergaatsspoelen is in fig. 205
in beeld gebracht. De wikkeling is 4-polig, zoodat er in totaal zes
bossen en 48 groeven zijn.
Een grooterc rotortrckwikkeling met vijfgaatsspoelcn toont ons de
afbeelding van fig. 206. De wikkeling is 6-polig en heeft derhalve
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Fig. 207.
Schema van tweefasige rotorwikkeling met gekoppelde schakeling.

9 bossen, terwijl er 90 groeven zijn. De ijzeren ring voor het bijeen
houden der spoel koppen is heel goed zichtbaar.
De rotorwikkelingen worden normaal als driefasige wikkeling
uitgevoerd. Een uitzondering hierop maken sommige A.E.G.-rotoren
met boswikkeling, die een gekoppelde tweefasige schakeling bezitten.
Zulk een schakeling is bijvoorbeeld aangegeven in fig. 207. De
rotor heeft een tweefasige vicrpolige wikkeling. Iedere fase is
met het begin op een sleepring aangesloten, terwijl het gekoppelde
einde der beide fasen naar een derden sleepring voert, zoodat deze
rotor evenals de driefasige ctrie sleepringen heeft. De spanning
tusschen de sleepringen is verschillend; de spanning tusschen de
sleepringen .S’j en ó’in is V2 x grooter dan de spanning tusschen
Si + *$11 en tusschen
+ Sjii (zie °°k ^g* 126)«
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b. Schabloonspoelenwikkeling.
Deze wikkeling heeft op de boswikkeling het voordeel dat ten eerste
de wikkeling symmetrisch is, ten tweede minder materiaal vcreischt, .
ten derde de groefruimte door toepassing van rechthockigen draad
beter benut wordt en bovendien geschikt is voor het aanbrengen
van een staalbandage.
In fig. 208 is een complete rotor met een B.B.C. schabloonwikkeling van een driefasen-wisselstroommotor afgebceld.
De schabloonspoelen worden op een specialen metalen wikkelmal
vervaardigd. Het koper is rechthoekig van doorsnede, zoodat de
spoelen hoogkant gewikkeld zijn. Daar de spoelen drie, vier en ook
wel vijfgaats gewikkeld zijn, vereischt het inleggen dezer schabloon-

Fig. 208.
Rotor met schabloonwikkcling.

spoelen natuurlijk een behoorlijke ervaring. De groeven zijn halfopen,
zoodat draad voor draad moet worden ingelegd. De uitloopers zijn
op de plaatsen, waar deze later de spoel koppen passccrcn, extra
geïsoleerd. Hoe de schabloonspoclen er uitzien, alsmede de wijze
van bewikkelen der rotoren, wordt aangetoond door fig. 209.
Alvorens een complete rotorwikkeling met isolatic-lak geïmpregneerd
wordt, ondergaat deze enkele beproevingen, waarbij ook het onder
zoek op windingsluiting en fasesluiting behoort. Dit gebeurt op
een speciaal test-apparaat, bestaande uit een magneetspoel met
gelamelleerd ijzeren kern, waarvan fig. 210 een afbeelding geeft.
Een fout in de wikkeling wordt door een abnormale aanwijzing
van den Ampèremeter, een bepaald geluid veroorzaakt door de kern,
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alsmede het warm worden .van enkele spoelen, kenbaar gemaakt.
Op de afbeelding is duidelijk de symmetrische vorm der wikkeling
te constateeren. Ze toont veel gelijkenis met de gclijkstroomschabloonwikkeling (zie fig, 49).

Fig. 209.
Het inleggen van schabloonspoclcn.
e, Staafwikkelingen.

De eenvoudigste staafwikkcling is de kooiwikkeling van fig. 211.
waarvan iedere rotor van de zoogenaamde kortsluitmotorcn voor
zien is. Per groef is slechts één staaf aanwezig, terwijl zich aan beide
zijden van het rotorijzer een koperen ring bevindt, waarmede de
staven met elkander zijn kortgesloten. Een kortshiitrotor, voorzien

Fig. 210.
Het beproeven van een rotorwikkeling.

r. ..

...

151
van zulk een kooiwikkeling, is in fig. 212 afgcbceld. Om de inde
wikkeling en het ijzer ontwikkelde warmte snel te kunnen afvoeren,
worden gewoonlijk ventilatievanen aangebracht. De staven van de

20466l

Fig. 211.

Fig. 212.

Schema ccner kooiwikkeling.

Kortsluitrotor met kooiwikkeling.

kooiwikkeling van fig. 212 zijn langer gehouden en als koelvanen
uitgevoerd. De groeven loopen niet evenwijdig met de as, ten einde
den rotor beter te doen aanloopen.

Fig. 213.
Rotor met staafwikkeling.

De verbinding tusschen staven en ringen wordt gewoonlijk met
hardsoldeer uitgevoerd, of wel de staven worden aan de ringen met
koper vastgclascht. De op deze wijze behandelde rotoren kunnen dus
-'■een hooge temperatuur aannemen, zonder dat gevaar bestaat, dat de
verbindingen zullen losgaan. Om den inschakelstroom tot op ongeveer
V3 gedeelte te verminderen, worden de kortsluitmotoren met een
sterdriehoekschakelaar ingeschakeld.
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De als normale wikkeling uitgevoerde staafwikkeling bevat gewoon
lijk twee staven per groef. De groeven zijn óf geheel gesloten óf wel
van een kleine groefopen ing voorzien. Dientengevolge worden de
staven door de groeven gestoken. De groeven bevatten weer eerst de
vereischte isolatie, bestaande uit gesloten hulzen of open kanalen. In
beide gevallen is meestal boven in de groef ruimte gelaten voor het
inslaan van een houten spie. De isolatie der staven bestaat gewoonlijk
uit een bandomwikkeling, die met voordeel machinaal op de band-
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Fig. 214.
Ligging der omgebogen staafeinden.
omwikkelmachine wordt aangebracht. Ingeval de hulzen of kanalen
in de groeven worden weggelaten, voorziet men de staven nog van
een zoodanige presspaan- of mica-isolatie, dat ze zonder meer in de
ongeïsoleerde groeven kunnen worden gestoken. In fig. 213 is een
rotorwikkeling met dergelijke geïsoleerde staven uitgevoerd.
Ten einde de correspondeerende staven met elkaar te kunnen ver
binden, worden alle uit de groeven stekende staafeinden schuin
afgebogen, en wel zoodanig, dat iedere fase als aparte golfwikkcling

_________
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is uitgevoerd. De afgebogen einden vormen dus twee cirkelvormige
lagen. In fig. 214 is de ligging der staven in een drietal projectiën
aangegeven. Daar de staven
van beide lagen elkander
kruisen, is tusschcn de beide
lagen isolatie van presspaan
of mica aangebracht.
Het insteken en ombuigen
der staven geschiedt als
volgt. Eerst worden alle sta
ven aan één kant niet alleen
tweemaal gebogen, doch ook
Fig. 215.
volgens den straal van den
Rotor met ingestoken bovenstaven.
lagencirkel, waarin de staaf
komt te liggen (zie fig. 214).
Daarna worden de onderstaven, dus van de binnenste laag, in de groeven
gestoken, waarna het andere einde van de staven wordt gebogen. Dan
volgen de bovenstaven, dus van de buitenste laag, waarbij op dezelfde
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Fig. 216.
Complete rotor met staafwikkeling.

wijze te werk wordt gegaan. Fig. 215 toont ons een rotor na het
insteken van de bovenstaven. Alvorens de staven aan het andere
einde te buigen, worden deze eerst aan den gebogen kant met
behulp van een klemband of een paar windingen dik koperdraad
samengeperst en op hun plaats gehouden. Na het buigen, richten en
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persen der staven volgt het verbinden der bij elkaar behoorende staven.
Deze verbindingen, de kopverbindingen genaamd, worden uitgevoerd
met behulp van koperen huisjes, die over de beide staafcinden ge
schoven worden, of wel door middel van vertind koperdraad (bind
draad). Hierna volgt het soldeeren op de wijze als op bladzijde 64
staat aangegeven.
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Fig. 217.

Wikkelschema van een 6-polige driefasige staafwikkeling

Nadat ten slotte de verbindingen gelijk zijn gemaakt door afzagen,
afdraaien of affraisen en de groefspieën zijn ingcslagen, volgt het
bandageeren van de wikkeling. In fig. 21G is nog een complete rotor
met staafwikkeling in beeld gebracht.
Het wikkelschema van een staafwikkeling is wel eenigszins anders
dan dat van schabloon- en boswikkelingen. Niettemin vindt men er
direct eenige logica in, die bij het opzetten van schema’s van nut
kan zijn. Daar is in de eerste plaats het aantal groeven. Een derde
gedeelte daarvan is voor één fase bestemd. Dan volgt de vraag,
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hoeveel polen heeft de wikkeling en hoeveel groeven zijn per pool
en per fase noodig, op dezelfde wijze als we dit voor de statorwikkelingen bepalen. Verder is een staafwikkeling meestal als golfwikkeling uitgevoerd, waardoor het schema zich ten slotte ontwikkelt
als in fig, 217 is aangegeven. Iedere groef bevat meestal twee staven.
Volgen we de daarin aangegeven fase, dan blijkt, dat er eerst drie
spoelgroepcn ontstaan, elk 120° uit elkaar verschoven, daarna volgt een

Fig. 218.
Vierpolige rotorwikkeling met verschillende fasen in één groef.

omkeerverbinding, waarna in omgekeerde richting als eerst het tweede
drietal spoelgroepcn wordt gevormd. De rotor van fig. 217 heeft
90 groeven, of per fase .30 groeven. De wikkeling is G-polig, zoodat
per pool en. fase 10 groeven noodig zijn. Er ontstaan derhalve vijfgaats-spoelgroepen. Daar nu verder 2x5 groeven = 10 groeven per
pool naast elkaar vrij blijven voor de beide andere fasen, volgt
hieruit, dat de spoelwijdte gelijk is aan 15 groeven. De ligging van
iedere spoel is dus van 1 op 10. Is het schema van één fase gereed,
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dan volgen die voor de beide andere vanzelf, daar deze aan de eerste
volkomen gelijk zijn. In fig. 217 is echter alleen het begin en einde
der beide andere fasen, alsmede de sterschakeling der fasen aan
gegeven. Rotorwikkelingcn worden zelden in driehoekschakeling
uitgevoerd.
Een enkele maal komt het voor, dat in sommige groeven van een
rotor twee staven van verschillende fasen zijn aangebracht. Het
opzetten van het ‘wikkelschema lijkt hierdoor eenigszins moeilijker te
zijn. Bij eenige ervaring kan men uit de volgorde der tot één phase behoorende spoelkopverbindingen aan beide zijden van den rotor, gemak
kelijk afleiden, hoe het schema moet worden ontwikkeld. Een voorbeeld
van zulk een wikkeling is in fig. 218 schematisch in beeld gebracht.
Het betreft hier een vierpoligen rotor met 48 groeven en 96 spoelen.

d. Mandjeswikkeling.
Alhoewel deze door Brown Boveri uitgevoerde wikkeling thans
niet meer wordt vervaardigd, zal een korte beschrijving dezer interes
sante wikkeling hier zeker nog wel op zijn plaats zijn.

Fig. 219.
Rotor met mandjeswikkeling.
De achterzijde van deze wikkeling, die in fig. 219 is afgebeeld,
geeft den indruk van drie over elkaar gelegde wikkelingen. Geheel
onjuist is dit niet, want in werkelijkheid zijn het de spoelkoppen
van een dubbel aantal spoelen als er groeven zijn, elk van 3 win
dingen. De samenstelling der wikkeling is ongeveer als volgt.
In iedere groef legt men twee draden naast elkaar, elk even lang

■

157

als de gestrekte lengte van een spoel. De draden worden met behulp
van houten spieën in de groeven vastgeklemd. Daarna worden de
draden aan beide zijden buiten de groeven schuin gebogen, (zie fig. 220).
Vervolgens wordt het langste einde zoodanig omgebogen, dat een
spoelkop ontstaat, (zie fig. 221). Op deze wijze ontstaat dan de eerste

Fig. 220.
laag spoclkoppcn. Men kan nu gemakkelijk inzien, dat, wanneer
dezelfde manipulatie met het langste einde aan beide zijden van
den rotor zoolang wordt voortgezet totdat per spoel drie windingen
gewikkeld zijn, de wikkeling het aanzien verkrijgt als in fig. 219
is afgebecld. Aan de andere zijde van den rotor heeft men twee lagen

Fig. 221.
van spoclkoppcn. Daar rest nu alleen nog het maken van de ver
schillende serie-lasschen, om van de eene spoel op de andere over
te kunnen gaan.
De wikkeling kan weder worden uitgevoerd als lus- en als golfwikkeling.
Om den lezer nog een indruk te geven, hoe het er in een
rotorwikkclarij uitziet, is in fig. 222 afgebeeld een gedeelte
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bovenbehandelde schabloon- en staafwikkelingcn worden uitgevoerd.
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POOLRADGENERATOREN EN MOTOREN.

De rotoren of poolraderen dezer machines bestaan uit een as, waarop
een massieve gietstalen naaf of wel een gietijzeren spakenrad, beide
voorzien van aangebraehte poolkernen en spoelen, die op verschillende
wijzen aan de naaf of het spakenrad bevest igd kunnen worden. De con-
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Fig. 223.
Pool rad van een driefassn-wisselstroom generator van 700 kVA, toerental 1000.

structie en vorm is geheel afhankelijk van den diameter van het polenrad
en van het toerental.
We willen de volgende uitvoeringen behandelen.
1. Poolrad met aangeschroefde polen.

Een dergelijk poolrad is in fig. 223 afgebecld, waarop behalve
de naaf en de polen nog zijn aangebracht het anker van de dynamo
voor de stroomlevering aan de magnectspoelen, benevens de beide
slecpringen, door middel waarvan de magneetstroom toe- en afgevoerd
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Fig. 224.
Poolrad zonder polen.
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Fig. 225.
Poolrad met polen zonder spoelen.
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wordt. De naaf is hier massief en van gietstaal. De massieve kernen,
eveneens van gietstaal, hebben aangegoten poolschoenen, en zijn elk
met 6 sterke stalen bouten aan de naaf vastgeschroefd. Tusschen
poolschoen en naaf bevinden zich de magneetspoelen. Ze worden door
den rand der poolschoenen opgesloten. Dit type poolrad wordt veel ge
bruikt voor niet al te groote generatoren en veelal ook voor synchroonmotoren.

13226-1
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Fig. 226.

2. Poolrad met aangeschroefde poolschoenen.
In bepaalde gevallen zijn de poolkcrncn met de naaf of het spaken
rad uit Oen stuk gegoten, terwijl de poolschoenen, eveneens weder uit
gietstaal, daaraan zijn vastgeschroefd. Overigens is de uitvoering
dezelfde als bij pool raderen met aangcschrocfdc polen.

3. Poolrad met door middel van klauwen bevestigde polen.
De polen uit gietstaal hebben sterke klauwen, die in overeenkomstige
uitsparingen van de naaf of het spakenrad grijpen. Zie de figuren
224, 225 en 22G.
Dc naven zijn uit schijven van gietstaal of van Siemens-Martinstaal
ANKERWIKKELINGEN.
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vervaardigd. De schijven zijn van geringe dikte en worden aan
alle kanten bewerkt, waardoor een nauwkeurig onderzoek op
eventueele materiaal fouten mogelijk is. Bij groote poolraderen zijn
de schijven, voor het verkrijgen van een betere ventilatie, op eenigen
afstand gehouden. De klauwen zijn nauwkeurig bewerkt, terwijl de
aanrakingsvlakken door drukbouten of spieën stevig worden aan
gedrukt. Hierdoor is tevens zijdelingsche verschuiving der polen
uitgesloten.
De poolschoenen zijn onafhankelijk van de constructie van het
poolrad. Ze zijn in den regel massief, dus aangegoten, wanneer
de stator halfopen groeven heeft. Alleen wanneer de stator open
groeven bezit, of als het eenfasige generatoren betreft of wel zeer
onsymmetrisch belaste driefasige generatoren, wordt de massieve
poolschoen nog van een lamellecring voorzien. Ter vermijding van
hoogere trillingen in de spanningskromme worden de poolschoe
nen in de lengte trapsgewijs uitgevoerd (zie fig. 226) of wel
schuin aangebracht. De practisch sinusvormige spanningskromme
wordt verkregen door een geschikten profiel vorm der poolschoenen.

Dempwikkeiingen.
Geven bij driefasige generatoren de massieve poolschoenen reeds
doorgaans een voldoende demping, bij éénfasige generatoren worden
in het algemeen dempwikkeiingen aangebracht. Zooals bekend, be
doelt men met het aanbrengen van dempwikkeiingen, de bij éénfasestroom optredende hoogere harmonische trillingen en de daar
mee verbonden verliezen tot een minimum te reduceeren.
Bij driefasige generatoren heeft men hoofdzakelijk op het oog de
onderdrukking van de hoogere trillingen, die bij éénfasige kort
sluiting optreden en onder omstandigheden, ten gevolge van
resonantie met de transportleiding, tot overspanningsverschijnselcn
aanleiding kunnen geven.
In fig. 227 is een complete rotor of polenrad, met dempwikkeling, voor een éénfasigen wisselstroomgenerator van 2500
kVA, toerental 500, in beeld gebracht. Zooals daaruit te zien
is, bestaat een dempwikkeling uit massieve ronde koperstaven,
die in passende gaten in de poolschoenlamclleering zijn ge
stoken en aan beide zijden met koperen ringen zijn verbonden.
De verbinding geschiedt door hardsoldeer of ook wel door
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autogeen lasschen. De afzonderlijke doelen, waaruit de koperen
ringen zijn samengesteld, zijn met bouten aan elkaar bevestigd.

1
Fig. 227.
Compleet polenrad met dempwikkeling
éénfasc-wisselstroomgenerator, 2500 kVA, toerental 500.

De magneetspoelen.
De vervaardiging der magneetspoelen van de poolradcrcn moet
met buitengewone zorgvuldigheid, onder toepassing van de beste
isolatiematerialen, geschieden, aangezien de spoelen met het oog
op de grootc centrifugaalkrachten, waaraan zij onderhevig zijn,
van grooten meehanischcn samenhang moeten zijn.
Daarom wordt voor de kleinere spoelen van met katoen of
papier geïsoleerde rechthoekigen draad gebruik gemaakt, die in
een aantal lagen gewikkeld en met een bijzondere isolatie-lak
behandeld wordt, zoodat zij, na droging onder voortdurenden
druk, vaste spoelenlichamcn vormt, die in staat zijn, aan de optre-
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dcnde centrifugaal krachten zonder vormverandering weerstand te
bieden.
Bij groote magneetstroomen, welke bij groote generatoren voor
komen, bestaan de spoelen uit hoogkant gewikkeld blank koperband.
De afzonderlijke windingen zijn dan door tusschenlagen van geïmpreg
neerd presspaan enz., van elkander geïsoleerd. De isolatie der spoelen
tegen de polen en de naaf wordt gevormd door presspaan met mica.
Om de koeling dezer spoelen te bevorderen, zijn enkele windingen

BROWN BOVERI
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Fig. 228.
Pool met gelamellcerden poolschoen, dempwikkeling en van koclribben
voorziene spoel, van éénfase-wissclstroomgenerator, 10650 kVA, toeren
tal 250.

van breeder koperband gewikkeld, zoodat deze dus ten dcelc buiten
de oppervlakte der spoel steken en zoodoende goede koclribben
vormen.
Normaal worden de spoelen in série geschakeld en met be
hulp van twee geïsoleerde koperen kabels met de beide sleepringen verbonden.
In fig. 228 is een dergelijke magneetspoel, gemonteerd om een
pool, aangegeven. De poolschoen is gelamelleerd en voorzien van
de koperen staven der dempwikkeling. De pool is uitgevoerd voor
klauw b e vestiging.
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Een compleet poolrad, behoorendc bij den op bladz. 143 afgebeelden stator, is nog aangegeven in fig. 229. De polen zijn als
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aanschroefbare polen uitgevoerden, hebben gelamelleerde poolschoencn, voorzien van een dempwikkeling.
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Het uitbalanceeren en het uitslingeren.

Alvorens een poolrad wordt ingebouwd, wordt dit op ecnigerlci
onbalance beproefd. Daartoe wordt het poolrad eerst statisch
uitgebalanceerd en, wanneer noodig, ook nog dynamisch aan een
uitbalanceerproef onderworpen.

Fig. 230.
Poolrad van een driefasen-wisselstroomgencrator, 260 kVA van het
buitenpooltype, toerental 167, tijdens het statisch uitbalanceeren.

Het statisch uitbalanceeren kan geschieden op horizontaal opge
stelde sleden of wel op van kogellagers voorziene gladde rollen. In
fig. 230 is het moment weergegeven, waarop een poolrad (buitenpooltype) statisch op onbalance wordt onderzocht.

1G7
Na het uitbalanceeren wordt een poolrad nog

een strenge

Fig. 231.
Compleet poolrad
een driefasen-wissclstroomgenerator, 12500 kVA,
toerental 500, op een specialen wagen voor transport in een cel van de
uitslinger-installatie voor horizontale generatoren.
beproeving onderworpen, n.1. de uitslingerproef. Ten eerste om te

tn?

E

N

s
x-p‘

§*

£

Q

B

o

o
2
o"

tö

CC
o
o

□.
P1
C-

169

constateeren

of het pool rad zonder vormverandering der spoelen,
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Fig. 233.
Doorsnede van een verticalen driefasen-wisselstroomgenerator van
16500 kVA, cos (p = 0,8, toerental 500, 8800 Volt, frequentie 50, fabrikaat
Brown Boveri & Cie.
en zonder eventueele breuken in het diverse materiaal, het normale
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en het 1,5- tot 2,5-voudige toerental kan verdragen, en ten tweede,
of de isolatieweerstand en de doorslagspanning der spoelen bij deze
toerentallen onveranderd blijven. Na deze proef wordt dan ook het
poolrad nauwkeurig onderzocht, terwijl de spoelen aan een nieuwe
isolatie-bcprocving worden onderworpen.
Het uitslingeren geschiedt natuurlijk, met het oog op het gevaar,
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Fig. 235.
Doorsnede van een verticalen driefasen wisselstroomgencrator,
32500 kVA, toerental 75, 10500 Volt, 50 perioden.

in een afzonderlijke ruimte op bijzondere lagerbokken. Fig. 231
een poolrad, gelagerd in deze bokken, op een spccialcn
toont ons
<
wagen, voor het transport naar de uitslingerruimte.
Ter coinpleteering van het gegevene over poolradgencratoren geven
we hier nog een drietal reproducties van doorsnedeteekeningen van
twee verticale generatoren en één horizontalen generator (zie de
figuren 233, 234 en 235).

172

Bij nauwkeurige beschouwing dezer figuren kan men vaststellen,
hoe de verschillende electrische en mechanische problemen opgelost
zijn. Deze alle op te noemen, lijkt ons overbodig. De afbeeldingen
spreken voor zich zelf.
Van den in fig. 235 aangegeven generator zijn zoowel de onbcwikkelde stator als het complete poolrad reeds in de beide figuren 202
en 229 afgebeeld.

TURBOGENERATOREN.

De rotoren van deze generatoren hebben een geheel afwijkende
constructie van die der poolradgeneratoren. Van bepaalde poolkerncn,
die aangeschroefd of met klauwen bevestigd zijn, is niets te bespeuren.
Het buitenoppervlak is volkomen cylindrisch, terwijl het geheel een
eenigszins langgerekten vorm heeft.
Betreffende de samenstelling van hot mechanische deel van den
rotor onderscheiden we twee typen: a. den walsrotor en b. den
schijvenrotor.
a. Walsrotor.

Deze rotor is uit één stuk materiaal gefabriceerd (zie fig. 236).
Hij wordt in hoofdzaak toegepast bij toerentallen van 2400 tot 3600.

BRQWN BOVERI
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Fig. 236.
Rotor van een turbogenerator van 1250 kVA, toerental 3000, zonder
wikkeling en kappen.
Als materiaal gebruikt men vloeibaar geperst Siemens-Martinstaal,
hetwelk absoluut spanningsvrij moet zijn. Uit een voorafgaand onder
zoek van kleine proefstukjes wordt de deugdelijkheid gecontroleerd.
Voor het opnemen van de spoelen — die we straks zullen verklaren —
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worden in de lengterichting groeven gefraist. Deze dienen dan tevens
voor het aanzuigen der koellucht. Bovendien worden nog aan den
omtrek een aantal diepe gleuven gefraist, die de door de groeven
aangevoerde koellucht radiaal uitslingeren.
b. Schijvenrotor.
Deze rotoren, afgebeeld in fig. 237, worden veelal bij groote genera
toren en vooral bij toerentallen van 1500 toegepast. Op de as wordt
een aantal platen of schijven warm opgekrompen. Door den grooteren
diameter dezer rotoren kan een bijzonder sterke as worden toegepast,

BHOWN OOVERI
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Fig. 237.
Rotor van een turbogenerator van 7500 kVA, toerental 1500, zonder
wikkeling en kappen.
terwijl de onderverdeel ing van den rotor in schijven, die aan alle
zijden worden bewerkt, een nauwkeurige controle in de hand werkt.
De langsgroeven zijn evenals die van den walsrotor aangebracht,
terwijl de koellucht thans wordt aangevoerd door groeven of kanalen,

die in den buitenkant van de as zijn gefraist.
De wikkeling.
Voor elke pool — magnetische pool — is een spoel aangebracht,
die uit een aantal deelspoelen bestaat (zie fig. 238), waarin een
rotor met twee zevengaatsspoelen is afgebeeld.
De deelspoelen, die van koperband zijn vervaardigd, worden op
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groote wikkelm allen gewikkeld. Elke deelspocl bestaat uit een aantal
windingen, die, eenmaal in de groeven gelegd, vlak op elkaar liggen.

BROWN 8OVERI
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Fig. 238.
Rotor van een turbogenerator voor toerental 3000, met wikkeling, zonder
kappen.

De windingen zijn met mica van elkander geïsoleerd. Voor de
groevenbcklecding gebruikt men kanalen van presspaan met mica enz.

Fig. 239.
Het bewikkelen van een rotor van een turbogenerator,
3750 kVA, 3000 toeren.

Alle spoelen zijn in serie geschakeld. De beide uiteinden zijn door
middel van geïsoleerde kabels met twee sleep ringen verbonden.
Het inleggen der spoelen geschiedt op eenvoudige wijze; het ver-
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langt evenwel een groote ervaring van den wikkelaar. Over de spoelen
wordt, nadat deze in de groef nog stevig zijn aangedrukt, isolatie
aangebracht, waarna de groeven met behulp van stevige spieën
worden afgesloten, die ten deele uit staal, ten decle uit getrokken

[
ic'-i

OROVt'N 8OVERI

r
13099-1

Fig. 240.
Complete walsrotor van een turbogenerator van 18750 kVA, toerental 3000.

brons bestaan, zulks om de hoogere harmonische trillingen der groeven
in de spanningskromme tot een minimum te beperken. De spieën
vormen tegelijkertijd een dempwikkeling als bij de poolradgeneratoren.
Op welke wijze de windingen worden ingelegd, toont ons fig. 239,

BROWN 0OVERI
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Fig. 241.
Complete schijvenrotor van een turbogenerator van 15000 kVA, toerental
1500.
voorstellende het bewikkelen van een rotor van een turbogenerator
van 3750 kVA, toerental 3000.
Om de spoelkoppen tegen de geweldige centrifugale krachten te be
schermen, worden deze door zware nikkclstalen of bronzen kappen
bij elkaar gehouden, (zie fig. 240 en 241).

17G

De sleepringen aan beide zijden van den rotor zijn, met tusschen voeging van een mica-ring, om de as gekrompen. Als materiaal
wordt veelal staal gebruikt, dat aanmerkelijk duurzamer is dan koper.
Ter verkrijging van een krachtige luchtkocling zijn de rotoren
tegen de kappen van stevige ventilatoren voorzien.
Evenals het poolrad wordt ook de rotor uitgebalanceerd en uitgeslingerd en aan strenge isolatie-beproevingen onderworpen.

Fig. 242.
Onbewikkelcle en complete rotoren voor turbogeneratoren.

In fig. 241 is nog een complete 4-polige schijvenrotor afgebeeld,
terwijl fig. 242 ons een aantal onbewikkelde en complete rotoren laat
zien.
Tot slot is in fig. 243 een doorsnedeteekening gegeven van een
driefasen-wisselstroomturbogenerator, waarin behalve de mechanische
en electrische uitvoering, ook nog de loop der luchtwegen is na te gaan.

Synchroon-inductiemotoren.
De evolutie van den vroegeren normalen synchroon motor tot de
gedaante van den synchroon-inductiemotor, die tegenwoordig veel
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wordt toegepast, is de reden, waar
om hier het een en ander over dit
soort motoren wordt medegedeeld.
We mogen als bekend veronder
stellen, dat men een synchroonmotor, die in bouw volkomen r”/'
identiek is met den poolradgcne- I’
rator, bij lagere statorspanning op '
~T1
de in de massieve poolschoenen
geïnduceerde wervelstroomen, tot
vol toerental kan laten aanloopen.
Het aanloopkoppcl is echter ge
ring, zoodat de motor slechts bij
leegloop of heel ge ringen last kan
aanloopen. Ze worden dus daar
gebruikt, waar slechts een gering
aanloopkoppel noodig is, als bij
voorbeeld voor de aandrijving van
motorgeneratoren, onbelast aan
kopende houtslijpmachines, enz.
Hetzelfde is ongeveer het geval
met den turbosynchroonmotor,
waarvan de bouw dezelfde is als van
den turbogencrator, alhoewel deze
een toch nog iets gunstiger aan
loopkoppel heeft, doordat de in de
rotorgroeven aangebrachte metalen i > L
groefspieën in verbinding met de V! j.
aan beide zijden van het rotorlichaam aangebrachte metalen
kappen, een kooiwikkeling vormen,
die als zoodanig medewerkt bij het
op toeren komen van den rotor.
De turbosynchroonmotoren wor
den dan ook veelvuldig in
hoogoven- en mijnbedrijven ge
bruikt voor de aandrijving van
luchtcompressoren.
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Uit bovenstaande blijkt dus, dat de normale poolrad-, alsmede de
turbosynchroonmotor wel voor vele doeleinden gebruikt kunnen
worden en ook een zeker bedrijf waarborgen, doch dat ze onge
schikt zijn om aan te loopen onder zware lasten.

L
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Fig. 244.
118 kW. Synchroon-inductiemotor, 220 Volt, 1000 toeren.
Begrijpelijkerwijs heeft men dan ook dikwijls geprobeerd, een motor
te bouwen, die het sterke aanloopkoppel van den asynchroonmotor,
alsmede den synchronen gang van den synchroonmotor gemeen heeft.
De N.V. Brown Boveri & Cie is er in geslaagd, een motor te construeeren, die beide eigenschappen in zich vereenigt en waarvan de bouw
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volkomen overeenkomt met dien van den gewonen draaistroom motor;
zie fig. 244, waarin zulk een motor met aangebouwde bekrach-
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Fig. 245.
Schakelschema voor driefasen-synchroon-inducticmotoren met automa
tische reguleering op constante cos <p.
tigingsdynamo en gewonen aanloopweerstand is afgcbccld. De motor
heeft een normale stator- en rotorwikkeling, heeft drie sleepringcn
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Fig. 246.
Fig. 247.
De verschillende uitvoeringsvormen der rotoren
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Fig. 248.
synchroonmotoren.
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Fig. 249.
Stroomverdeehng in de rotorwikkeling
asynchroonmotor bij
bekrachtiging volgens fig. 245.
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voor den asynchronen aanloop als draaistroommotor, met behulp
van den aanloopweerstand, en verder is nog daar de bekrachtigingsdynamo voor de voeding van den rotor via de sleepringcn, wanneer
de motor in een synchroonmotor wordt
i
„gemetamorphoseerd”.
De „clou” van de zaak is deze, dat,
wanneer de rotorwikkeling eenmaal is
kortgesloten, de volle gelijkstroom van
de dynamo door de eene rotorfase
stroomt en zich in het sterpunt der
wikkeling gelijk verdeelt over de beide
•a2
A3'
andere fasen.
Zooals straks uit het schema van de
rotorwikkeling zal blijken, ontstaat dan
een volkomen symmetrisch magneetveld.
Fig. 250.
Hoe de uitwendige schakeling van den
Schakeling van een driesynchroon-inductiemotor wordt uitge
fasenwikkeling voor
voerd, toont fig. 245.
gelijkstroombekrachtiging.
Verder is het interessant, na te gaan,
welk verschil er bestaat tusschen de uitvoering van de rotoren der
drie genoemde synchroonmotoren. De uitvoeringsvormen zijn sche
matisch in fig. 246, 247 en 248 in beeld gebracht. Zij stellen
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Fig. 251.

achtereenvolgens voor: den rotor van den normalen pool radsynchroomnotor, van den turbo-synchroonmotor en van den syn-
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chroon-inductiemotor.
Zooals boven reeds vermeld, heeft de rotor een symmetrische drie-
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fasigc wikkeling. Met een dcrgclijkc wikkeling zal de motor als een
normale asynchrone motor krachtig kunnen aanloopen.
Bij gelijkstroomvoeding der rotorwikkeling, zal de stroom zich
verdeden als fig. 249 weergeeft. Zooals daaruit blijkt, vloeit door een
der fasen de volle bckrachtigingsstroom, terwijl door de beide
andere fasen slechts de helft van den totalen stroom gaat. In fig. 250
is dit op eenvoudiger wijze aangegeven, waarbij de beide fasen,
die den halven stroom voeren, samen aan den afvoerkabcl ver
bonden zijn. In verband met de dubbele stroomsterkte in de eerste
fase van die der andere fasen, wordt deze ook met een tweemaal
grootere draaddoorsnede uitgevoerd.
Dat de veldverdeel ing ondanks de ongelijke stroomen in de wik
keling toch symmetrisch kan zijn, wordt aangetoond door fig. 251,

waarin de veldkromme is afgebeeld.

HOOFDSTUK III.

TRANSFORMATOREN.
THEORETISCHE INLEIDING.

De gewone transformator (zie fig. 252) is een rustend toestel,
zonder beweeglijke deelen. Het dient om wisselstroomen van lage

Fig. 252.
Drie-fasen-olietransformator met natuurlijke koeling, fabr.
Brown Boveri & Cie.

spanning om te zetten, te transformcercn, in wisselstroomen van
hooge spanning en omgekeerd.
Men gebruikte den transformator vroeger in eerste instantie voo.i

184
het overbrengen van electrische energie over grootere en kleinere
afstanden, hetgeen met voordeel onder hooge spanning kan ge
schieden. Op de plaats van aankomst moest de spanning dan weer
met behulp van een anderen transformator tot dc gebruikelijke
lagere spanningen worden omgezet.
De werking der transformatie berust op de wedcrzijdsche inductie,
die tusschen twee gescheiden spoelen optreedt, wanneer één daarvan
door een wisselstroom wordt gevoed.
Ter verklaring hiervan het volgende:
Iedere transformator heeft per fase een primaire spoel of wik
keling P en een secundaire spoel of wikkeling S. Beide spoelen zijn
om een ijzeren kern K aangebracht (zie fig. 253). Gewoonlijk echter
i
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Fig. 253.
Schematische voorstelling van
een éénfase-transformator.
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Fig. 254.
Eénfase-transformator met
primaire en secundaire wikkeling
om beide zuilen.

zijn beide spoelen om hetzelfde gedeelte van dc kern gemonteerd,
zooals fig. 254 en fig. 257 schematisch aangeven. L is de laagspanningsspoel en bevindt zich direct om de kern, terwijl de hoogspanningsspoel om de laagspanningsspoel is aangebracht.
Wordt nu door een der beide spoelen, bijv. P, een wisselstroom
geleid, dan ontstaat in de kern een magnetische krachtstroom, die
met dezelfde frequentie als de wisselstroom van sterkte en richting
verandert. Deze krachtstroom, voorgesteld door (I), wordt, behalve
door de primaire, ook door de secundaire spoel omsloten en induceert
nu, ten gevolge van de voortdurende verandering van den kracht
stroom, in dezen laatste een electromotorische kracht, waarvan
de grootte evenredig is met den krachtstroom, aantal windingen
der spoel, benevens de frequentie van den toegevoerden wissel-
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stroom. Men kan de spanning tusschen de uiteinden der spoel
berekenen volgens de formule:
E2 = 4,44 X

X w8 X 0 X 10“8 Volt.

Hierin stelt
de frequentie, w2 het windingsgetal en 0 den krachtstroom voor.
Behalve in de secundaire spoel wordt, ook in de primaire spoel,
een electromotorische kracht opgewekt, en wel om dezelfde reden
als reeds genoemd voor de secundaire spoel. Deze E. M. K., waarvan
de richting tegengesteld is aan die van de toegevoerde spanning,
kan bepaald worden uit de formule:
Ex = 4,44 X

X Wi X 0 X 10~8 Volt.

Uit de gelijkheid der formules voor Et en E2, waarin alleen wx
en w2 een verschil aangeven, kunnen wc dus concludeeren, dat
E1 : E2 = Wj : w2 of in woorden: ,,De verhouding tusschen de beide
geïnduceerde spanningen Ex en E2 is dezelfde als die tusschen de
beide windingsgetallen
en w2.”
Waar nu verder de toegevoerde spanning of wel de primaire span
ning ck bij een onbelasten transformator bijna even groot is als Ex
(het spanningsverlies in de primaire spoel is dan zeer gering) en de
secundaire klemspanning ck„2 = E
E,2, kunnen we dus met vrij groote
nauwkeurigheid schrijven:

: E2 = ekj : ck2= wx : w2,
zoodat derhalve de verhouding tusschen de primaire en secundaire
klemspanningen bij een onbelasten transformator even groot is als de
verhouding tusschen de windingsgetallen zc^ en zü2.
Alen noemt nu de verhouding tusschen ckl en cki de overzettingsverhouding van den transformator, d. w. z. in onbelasten toestand.
Uit de evenredigheid
ekt ' ek2 = wi • W2

volgt echter tevens, dat deze verhouding ook uit de beide windings
getallen is vast te stellen.

Primaire en secundaire stroomsterkte.
Laten we de verliezen buiten beschouwing, dan is het toegevoerde
primaire vermogen van den transformator gelijk aan het afgegeven

secundaire vermogen.
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Noemen we beide gemakshalve ekl x

eki X

en ektt X J2> dan IS dus

= ek2 x I2

en hieruit volgt, dat
Zi : 72 — ek2 : ekl

of in woorden:
De stroomverhouding is omgekeerd evenredig met de verhouding
der klemspanningen.

Magnetiseerings- en nullaststroom.
Bij den onbelasten transformator vloeit alleen door de primaire spoel
of wikkeling een stroom, de magnetiseeringsstroom Im genaamd.
Deze stroom verschaft ons den magnetischcn krachtstroom in de ijzerkern, die, zooals we reeds eerder aanhaalden, noodig is voor de
opwekking der secundaire spanning. De magnetiseeringsstroom stelt
zich op een zoodanige waarde in, dat evenwicht verkregen is tusschen
de primaire klemspanning ekt eenerzijds en de opgewekte primaire
spanning Er en het spanningsverlies in de wikkeling door den mag
netiseeringsstroom, anderzijds. Vergrooting van Im heeft toeneming
ten gevolge van 0 en dus ook van Et. Toeneming van Et heeft
evenwel weer vermindering van Im tot gevolg. Het omgekeerde heeft
plaats, wanneer Im zou verminderen. Het natuurlijke gevolg is dus,
dat lm zich op een bepaalde waarde instelt.
De nullaststroom Io is een weinig grooter dan Jm. Io is dan ook
de stroomsterktc, die we op den Ampcre-metcr aflezen, dus niet Im.
In de ijzerkern en verder nog voor een gering gedeelte in de primaire
en secundaire spoel, ontstaan verliezen, die nog een extra-stroom
verlangen, dien we Iw zullen noemen. Jw en Im maken een bepaalden
hoek met elkaar. De resultante van beide nu is de nullaststroom Io.
IJzerverliezen en nullastverliezen.
Deze eerste verliezen ontstaan in de ijzerkcrn en worden veroor
zaakt door het telkens ommagnetiseeren van het ijzer, benevens het
optreden van wervel- of Foucaultsche stroompjes in de transformatorblikken, waaruit de ijzerkcrn bestaat. Deze wervelstroompjes ver
warmen de ijzerkcrn en beteekenen dus een verlies.
De nullastverliezen zijn ten slotte alle verliezen te zamen, die in
de kern en de wikkelingen van den onbelasten transformator kunnen
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ontstaan. Deze gezamenlijke verliezen worden met den wattmetcr
bepaald; bij dricfascn-transformatorcn volgens de twec-wattmetermethode.

Koperverliezen en totaalverliezen.
De eerste ontstaan in de primaire en de secundaire wikkelingen ten
gevolge van de Ohmsche weerstanden dier wikkelingen. Zijn deze •
weerstanden resp. r1 en r2, dan volgt het
koperverlics ongeveer uit:
Wfc = A2 rx + ƒƒ r.

H.5
.v)EK

A 'ƒ<

en varieert dus met de grootte der bclastingsstroomcn. Bovendien moet rekening worden
gehouden met de temperatuur van de wikkelin
gen ; ze nemen toe met de temperatuur.
De totaalverliezen vindt men door samen
voeging van de nullast- en de kopcrverliezcn.
Ze bepalen het rendement van den transformator.

'INftUCTieX

RtClLA KrI

Kortsluitspanning.
Deze speelt een groote rol bij het parallel
schakelen van verschillende transformatojen.
alsmede bij optredende kortsluitingen aan da
secundaire zijde van den transformator.
De kortsluitspanning A’j. wórdt op de vol
Fig. 255.
gende
wijze bepaald. De klemmen aan de laagSchakelschema voor
het bepalen der spanningszijde van den transformator worden
kortsluitspanning. met tusschenschakeling van een Ampèrc-mctcr.
kortgesloten (zie fig. 255). Nu wordt aan de
hoogspanningszijdc een regelbare spanning gelegd en stelt men deze
met behulp van een rcgelwecrstand of inductie-regclaar op een zoo
danige waarde in, totdat de Ampcrc-mcter den vollaststroom aanwijst.
De door den Voltmeter aangegeven spanning geldt dan als de kort
sluitspanning Ek. Ze wordt in procenten van de hoogspanning aan
gegeven. Gewoonlijk bedraagt ze 3 tot 4%, soms ook meer.
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DE MECHANISCHE SAMENSTELLING.

De normale transformator is samengesteld uit drie hoofddeelen:
1°. De kern.
2°. De laagspanningswikkeling.
3°. De hoogspanningswikkeling.
Deze drie deelen werken actief mede tot het omzetten van de
electrische energie. Zooals we reeds hebben vermeld, bezitten de beide
wikkelingen van den normalen transformator geenerlei metallisch
contact met elkaar.
Men kan de overdracht der electrische energie van de primaire
naar de secundaire wikkeling, in ’t kort als volgt verklaren. Van
de primaire wikkeling wordt de energie langs magnetischen weg op
gehoopt in den krachtstroom in de kern. Deze draagt de energie op
zijn beurt over op de secundaire wikkeling. Zonder een dezer drie
factoren is de transformatie dus onbestaanbaar.
Bespreken we thans de samenstelling van den transformator, zoowel
van de driefasen- als. van den éénfase-transformator en beginnen
we dan met de kern.

De kern.
Als materiaal voor den opbouw van een kern gebruikt men het
transformatorenblik, dat evenals het dynamo- of ankerblik aan één
zijde met zeer dun papier beplakt is. Ten einde de ijzerverliezen te
verminderen, gebruikt men het „gelegeerd” transformatorenblik, dat
chemisch een hoeveelheid — 3,5% — silicium bevat, waardoor de
Ohmsche weerstand van het ijzer eenige malen wordt verhoogd. De
wervelstroompjes zullen dus belangrijk verminderen en hiermede ook
de warmte-ontwikkeling in de kern.
Een kern bestaat uit zuilen en jukken. Het gedeelte, waaromheen
de spoelen gemonteerd zijn, noemt men „zuil”, terwijl de sluitstukken
„jukken” heeten. Bij kleinere transformatoren loopen de blikken
van de zuilen om de andere twee tot boven de spoelen door en stapelt
men de jukblikken daartusschen, waardoor dus een gesloten mag
netisch circuit wordt verkregen. Bij grootere transformatoren eindigen
de zuilen in vlak geslepen eindvlakken, waartegen de jukken, even
eens aan één zijde geslepen, vlak aanliggen. De aanrakingsvlakken
tusschen zuilen en jukken zijn, ten einde ijzersluiting in zuil en
juk te voorkomen, door dun presspaan van elkander gescheiden.
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Door middel van krachtige bouten en persbalken worden de jukken
en zuilen stevig tegen elkander gedrukt.
De doorsnede van een zuil is öf rechthoekig óf kruisvormig (zie de
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Fig. 256.
Kern met rechthoekige
zuildoorsnedc.

Fig. 257.
Kern met kruis vormige
zuildoorsnedc.

figuren 256 en 257). Dc kruisvorm is beter en veroorlooft tevens de
toepassing van ronde spoelen, die in mechanisch opzicht bij kort
sluitingen beter voldoen dan andere spoelen.

Fig. 258.

Fig. 259.

Men kent „Kern”- en ,,Mantel”-transformatoren, beide schematisch
in de figuren 258 en 259 afgebeeld. Bij den manteltransformator
worden de spoelen door het ijzer als een mantel omgeven. Zooals
zich laat indenken, is de constructie der manteltransformatoren
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ingewikkelder dan die der kerntransformatoren. Driefasen-manteltransformatoren worden nog alleen voor kleine vermogens gebouwd.
Voor grootere vermogens bouwt men slechts éénfase-transformatoren

BROWN BOVERI

19093 I

Fig. 260.
Driefasen-kerntransformator 100 kVA, 10000/400 V., fabr. Brown Boveri.
en stelt dan drie zulke transformatoren tot één driefasengroep samen.
Een driefasen-kerntransformator met kruisvormige zuilen is in
fig. 260 afgebeeld, terwijl fig. 261 ons een afbeelding van een
éénfase-manteltransformator weergeeft. De afwijkende constructie
bij deze transformatoren komt in beide figuren wel duidelijk naar voren.
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In lig. 202 is een afbeelding gegeven van een wikkelarij,
waar uitsluitend inanteltransformatoren worden gefabriceerd.
Wordt de manteltransformator nog veel in Amerika toegepast, in
Europa wordt bijna uitsluitend van kerntransformatoren gebruik
gemaakt. Wc zullen ons daarom alleen met deze laatste bezighouden.
Bij groote transformatoren heeft de ervaring aangetoond, dat de

linHf
Fig. 261.
Eénfase-manteltransformator, fabr. Berry.

afvoer van de in de ijzerkern ontstane warmtehoeveelheden,
door de toenemende ijzerdoorsneden, moeilijkheden oplcvert, en
leiden kan tot hooge temperaturen binnen in de zuilen en de
jukken. Dit heeft er toe geleid, de kern te voorzien van circulatiesleuven en gaten, waardoor de olie kan circuleercn en dus een
goede koeling van de kern mogelijk wordt. Bij transformatoren
met zeer groot vermogen, waarbij van een uitwendige waterkoeling
gebruik wordt gemaakt, voert men het bovenste juk, dat uit den
aard der zaak een hoogere temperatuur zal bereiken dan het onderste

192

juk, bovendien nog door een samenstel van buizen frissche olie toe.
Hierdoor wordt een uitstekende koeling verkregen. Een groote
kern, uitgevoerd voor de zoo juist omschreven kunstmatige koe
ling, is in fig. 26.3 afgebeeld.

Fig. 262.

Deze wijze van koeling, afkomstig van Brown Bovcri, is door
patenten beschermd.

DE WIKKELINGEN.
Men onderscheidt twee soorten wikkelingen, n.1.:

1°. Schijfwikkelingen.
2°. Cylinderwikkelingen.
Schijfwikkelingen.
Deze wikkelingen zijn uit platte spoelen, schijfspoelen genaamd,
samengesteld. Hoog- en laagspanningsspoelen volgen elkander op en
zijn door isolatie-flenzen van elkander gescheiden en geïsoleerd. De
spoelen zijn als zoogenaamde dubbelspoelen uitgevoerd, uitgezonderd
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Fig. 263.
Transformatorkern met oliekoelingssleuven.
ANKERWIKKELINGEN.

13
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de beide laagspanningsspoelen, die de spoelcnrij van iedere zuil
begrenzen en als enkelspoclen uitgevoerd zijn. In de figuren 264
en 265 is schematisch de plaats aangegeven, die de hoog-, resp. de
laagspanningsspoelen in de spoelenrij innemen. De ruimte tusschen
de .spoelen is bestemd voor de laagspannings- resp. hoogspannings
spoelen.
Voor de isolatie tusschen de primaire en secundaire spoelen, als
mede tusschen de zuilen, jukken en spoelen, maakt men veel
gebruik van presspaan en beukenhout. De isolatic-flenzen tusschen
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Fig. 264.
Stand der hoogspanningsspoelen.

Fig. 265.
Stand der laagspanningsspoelen.

de primaire en secundaire spoelen zijn van presspaan, moeten
berekend zijn voor de hoogste spanning van den transformator en
tevens de proefspanning kunnen uithouden. Hetzelfde is het
geval met de isolatie om de zuilen. Bij kleinere transformatoren
bestaat deze uit een omwikkeling met dun presspaan tot een be
paalde dikte, terwijl voor grootere transformatoren tusschen zuil
en spoelen genoemde zuil-isolatie wordt weggelaten en slechts gezorgd
wordt voor een voldoenden afstand door het aanbrengen van beuken
houten latjes, blokjes enz.
Beide methoden zijn in de figuren 266a en 2666 aangegeven.
De beide volgende figuren, 267 en 268, toonen ons de afbeeldingen
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van twee transformatoren met schijfwikkeling, beide gezien tegen
de hoogspanningszijde. In de hoogspanningswikkeling zijn nog enkele
aftakkingen gemaakt om, wanneer noodig, op een iets hoogcre of
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Fig. 266a.
Doorsnede schijfwikkeling
met zuil-isolatie.

Èig. 2666.
Doorsnede schijf wikkeling
zonder zuil-isolatie.

lagere spanning te kunnen aansluiten, bijv. 10250/10000/9750/9500
Volt. Bij den transformator van fig. 268 zijn deze aftakkingen tot

boven het deksel gevoerd.
Bij den anderen transformator vindt de omschakeling aan de
wikkeling zelf plaats. Verder geven de afbeeldingen eenige

■
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verklaring omtrent samenstelling benevens bevestiging der verschil
lende deelen.
We zullen de verhandeling over de schijfwikkclingen, aangezien
deze thans nog maar in zeer weinig gevallen worden toegepast, be
ëindigen en overgaan tot de veelvuldig voorkomende cylinderwikkeling.

Fig. 267.
Driefasen-transformator met schij(wikkeling, 1000 kVA.

Cylinderwikkelingen.
Zooals de benaming reeds aanduidt, vormt de laagspanningswikkcling zoowel als de hoogspanningswikkeling een cylinder. Beide
liggen concentrisch om de zuilen gegroepeerd. Eerst volgt de laagspanningswikkcling, aangezien deze tegenover de zuil eenvoudiger
is te isoleeren dan de hoogspanningswikkeling, terwijl deze laatste
om de laagspanningswikkeling is gemonteerd. Tusschen beide wik
kelingen is een stevige isoleerende cylinder geplaatst, die bij grootere
transformatoren, ten opzichte van de wikkelingen, nog eenige ruimte
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heeft ter circulatie van de olie. De isolecrende cylinders of buizen,
die den vorm hebben als in fig. 269 aangegeven, worden op speciale
machines bij hooge temperaturen gefabriceerd. Een viertal dezer
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Fig. 268.
Driefasen-transformator met schij(wikkeling, 150 kVA.

machines toont ons fig. 270. Als materiaal gebruikt men speciaal
papier, geïmpregneerd met bakeliet. Eenmaal hard zijnde, kunnen
deze in warme olie worden toegepast, hetgeen dus bij transformatoren
het geval is.
Om verder den lezer het hierboven gegevene over de cylinder-
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wikkeling eenigszins te verduidelijken, verwijzen

fig. 271,

Fig. 269.
fsolaticbuizen voor transformatoren.

Machines voor fabricage van isolaticbuizcn.

waarin een gedeelte van een dwars- en langsdoorsnedc eener cylinder-

_ ___'____
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wikkeling is voorgcstekl. Zooals hieruit blijkt, is ook tusschen zuil
en laagspanningwikkeling een isolatie-cylindcr aanwezig, echter van
geringere dikte dan van den anderen isolatie-cylinder.
Ook verwijzen we nog naar fig. 299, waarin beide wikkelingen
benevens de middelste eylinder wor
JIOOG-SE^IKIL
den weergegeven.
J.AAGSP. U/IKK.
Voor isolatie tegen de jukken maakt
PRESS PAA N,
men gebruik van isoleerende ringen
A_ HOUT
\\~JSOLATIEvan geïmpregneerd hout, pertinax of
ander gelijkwaardig materiaal. Deze
Ar \
HULS
ringen moeten in staat zijn, het ge
>
[
wicht der wikkelingen te dragen,
maar bovendien weerstand te bieden
aan de krachten, die in iedere wik
keling bij kortsluitingen en belastingstooten optreden.
Voor meerdere kennis omtrent
samenstelling der cylinderwikkeling
wordt verwezen naar het gedeelte
over den „samenbouw” der trans
formatoren (zie blz. 210).

De techniek van het wikkelen.

□

Na het gegevene over liet wikkelen
van gelijkstroom- en wissclstroomspoclen, heeft het geen nut, verder
op het wikkelen van transformatorspoelen in te gaan en zullen we ons
daarom beperken tot enkele bijzonder
Fig. 271.
heden.
Doorsnede eener
Schijf- zoowel als cylinderspoelen
cylinderwikkeling.
worden op de reeds vroeger vermelde
wikkelbanken vervaardigd, onder gebruikmaking van wikkelmallen,
als in de figuren 272, 273 en 274 afgebceld. De lange wikkelmal is
voor de laagspanningscylinderwikkeling, die gewoonlijk uit één enkele
of twee over elkander gewikkelde spoelen bestaat. Zie de afbeelding
eener rechthoekige cylinderspoel in fig. 275 benevens fig. 299
middelste zuil. Beide cylinderwikkelingen bestaan uit twee spoelen,
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zoodat aan boven- en onderkant twee uitloopers uitkomen. De
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Fig. 273.

Fig. 272.

Fig. 274.
Wikkelmallen.

spoelen zijn door presspaan, linnen of katoen van elkander geïsoleerd.
Deze dubbelcylinderspoelen worden toegepast bij de zigzag-schakeling,

Fig. 275.
Cylinderwikkeling.

die later in het gedeelte „Schakelingen” nog besproken zal worden
(zie blz. 206).

I
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De hoogspanningscylinderwikkcling bestaat gewoon lijk uiteen aantal

Fig. 276.
Dubbelspoel.

Fig. 277.
Ovcrgang eener dubbelspoel.

afzonderlijke spoelen, die later na den.samenbouw van den transformator
in serie worden geschakeld. Ze kunnen dus
evenals de schijfspoelcn op eenvoudige korte
wikkelmallen worden gewikkeld. Ten einde
bij schijfspoelcn en overeenkomstige spoelen,
van dikken draad, beide uitloopcrs aan den
buitenomtrek te laten eindigen, vervaar
digt men zoogenaamde „dubbelspoelen” (zie
fig. 276). Deze spoelen, bestaande uit twee
enkelspoelen, hebben aan den binnenomtrek een ovcrgang, waarmede men van de
cenc enkelspoel op de andere overgaat.
In fig. 277 is zulk een ovcrgang eener
dubbelspoel aangegeven. Beide enkelspoelen
moeten op de gewone wikkclbank in twee
Fig. 278.
perioden worden gewikkeld. Met behulp
Dubbelspoel en wikkelechter van een speciale wikkclbank, afgemachine, fab. Micafil.
beeld in fig. 278, kunnen beide enkel
spoelen tegelijkertijd gewikkeld worden. Dit geschiedt op de volgende
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wijze. De machine bezit twee roteerende schijven, n.1. een kleine schijf,
waarop de wikkehnal bevestigd is, en een grootcre schijf, voorzien van
een draadleidwiel. Beide schijven draaien in dezelfde richting, het
grootc echter tweemaal zoo snel als de kleine schijf. De draad voor

VStttA
Fig. 279.

Fig. 280.

de voorste spoel wordt aangevoerd vanaf een gewonen draadhaspel,
die voor de andere spoel echter van een zich achter de kleine schijf
op de as bevindende voorraadrol, die met de groote schijf mededraait.
'Men kan zich nu gemakkelijk indenken, dat beide enkelspoelen dan

A
Fig. 281.
Voorbeelden van aftakkingen.

tegelijkertijd worden gewikkeld. Het wikkelen van de hoogspanningsspoelen levert niet meer moeilijkheden op dan dat van
andere spoelen. Als materiaal gebruikt men zoowel ronde, als rechthoekigen draad, gewoonlijk met dubbele katoen-omspinning. In sommige
gevallen past men ook nog papier-isolatie toe. Bij ronden draad vallen
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de windingen van de eene laag gedeeltelijk tusschen die van
de voorgaande laag, zoodat het kan voorkomen, dat iedere laag
evenveel windingen krijgt of wel afwisselend (??) en (??—1) win
dingen, zooals in de figuren 279 en 280 is aangeduid.
Bij sommige spoelen, o. a. de beginspoelen, is het wenschelijk en
noodig, in verband met de hoogc lagenspanning, die bij het inschakelen,
door spanningsgolven enz. kan optreden, tusschen de lagen nog een
strook isolatie, bijv, presspaan, olielinnen enz. aan te brengen.
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Fig. 282.
Ferrantie-cylinderwikkeling met
aftakkingen.

Fig. 283.
Schij(wikkeling met aftakkingen.

Bij vele transformatoren zijn in de hoogspanningsspoelen enkele
(max. 3) aftakkingen aangebracht, ten einde de overzettingsverhouding
nog enkele procenten te kunnen veranderen. In een provinciaal net,
bijvoorbeeld, kan het voorkomen, dat de netspanningen in veraf
gelegen punten belangrijk lager is dan in die, vlak bij de centrale,
hetgeen tot gevolg heeft, dat, wanneer de transformator aan de hoogspanninszijde zonder aftakkingen is uitgevoerd, de secundaire spanning
van den transformator bij de centrale te hoog en in de verafgelegen
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punten te laag is. Door aansluiting op een der aftakkingen in de
hoogspanningsspoelen is het dan mogelijk, de secundaire spanning
tot op de juiste waarde te verlagen, resp. te verhoogen. Aansluiting
op een lagere aftakking verhoogt de secundaire spanning, terwijl
aansluiting op een hoogere aftakking het omgekeerde bewerk
stelligt. In fig. 281 zijn de schema’s van drie uitvoeringsmoge
lijkheden van aftakkingen aangegeven.
Een transformator bijv., die dus voor 10.000 Volt primaire span-

Fig. 284.
Driefasen Brown Boveri masttransformator met aftakkingsschakelaar.

ning is uitgevoerd, heeft gewoonlijk nog drie aansluitklemmen per
fase meer, en wel voor aansluiting op 10250, 9750 en 9500 Volt.
Een dergelijke transformator kan dus op de volgende spanningen
worden aangesloten, n.1. 10250/10000/9750 en 9500 Volt. De aftak
kingen zijn meestal tot boven het deksel van den transformator
uitgevoerd en op isolatoren aangesloten. Op de afbeeldingen van
twee transformatoren der figuren 282 en 283 kan men zien, op welke
wijze de besproken aftakkingen naar het deksel worden geleid.
De omschakeling op een der aftakkingen kan, in plaats van op de

205

isolatoren, ook geschieden met behulp van een aftakkingsschakelaar,
die onder het deksel is aangebracht en van buiten kan worden bediend,
echter in spanningsloozen toestand. De aftakkingen worden alle
daarop aangesloten, zoodat dus de doorvoer-isolatoren op het deksel
met een klem zijn uitgevoerd. Meestal worden de aftakkingen in de
stcrpuntspoelen aangebracht. Met behulp van den schakelaar wordt
derhalve bij de omschakeling het sterpunt van den transformator
verplaatst. In fig, 284 is een kleine transformator met zoo’n aftakkings
schakelaar afgebccld.

Fig. 285.

Fig. 287.

Fig. 286.

Aftakkingen in spoelen.
De wijze, waarop aftakkingen in de spoelen kunnen worden aan
gebracht, is verschillend. In de volgende figuren 285, 286 en 287 zijn
drie voorbeelden aangegeven. Fig. 285 toont ons een aftakking, ge
vormd door een om den draad gebogen koperen strook. De verbinding
wordt gesoldeerd en daarna goed afgeïsoleerd. Een andere verbinding
toont ons fig. 286, waar de draad blank over de verbinding heen is
gevoerd en daarmee is vastgcsoldcerd. De derde verbinding is, zooals
fig. 287 aangeeft, gevormd door het leggen van een lus in den draad.
De grootte der spoel en de dikte van den draad moeten bepalen,

welke verbinding het meest gewenscht voorkomt.
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SCHAKELINGEN.

Inwendige schakeling.
Deze omvat de schakeling der spoelen per fase.
Van de hoogspanningswikkeling zijn de spoelen zoowel bij de schijfals cylinderwikkeling in serie geschakeld. Parallelschakeling van
twee of meer groepen komt zelden voor.
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Fig. 288.
Schakelgroepen der driefasen-transformatoren.

Bij de laagspanningswikkeling wordt voor de spoelen der schijfwikkeling zoowel parallelschakeling als serieschakeling toegepast. Bij
de cylinderwikkeling alleen serieschakeling.
Uitwendige schakeling.
Deze schakeling, die de schakeling der fasen onderling bedoelt,
is belangrijker dan de inwendige schakeling.
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Primair en secundair kan een transformator in ster en in driehoek
geschakeld zijn. Ten opzichte van elkander kunnen er dus tusschen
de beide wikkelingen velerlei combinaties van schakelingen (schakel
beelden) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld kan men van een transformator
met het schakelbeeld A A het schakclbeeld veranderen in A Y ! door
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Fig. 290.

Fig. 289.

de fasenschakcling van de secundaire wikkeling 180° om te draaien,
d. w. z. het sterpunt van onderen te verleggen naar boven of omgekeerd,
of, wat dezelfde uitkomst geeft, den wikkelzin der spoelen om te keeren, of wel de onderlinge verbinding der spoelen te verwisselen. De ver

schillende schakelbeelden, die hierbij kunnen ontstaan, heeft men in
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Fig. 291.

Fig. 292.

schakelgroepen verdeeld, n.1. schakelgroepen A, B, C en D. De tot
een bepaalde groep behoorende schakelbeelden worden dan met de
zelfde letter en het cijfer 1, 2 of 3 aangeduid, bijv.
of C3. In fig.
288 zijn de tegenwoordig geldende, volgens V. D. E. vastgestelde

schakelgroepen aangegeven.
Bij de laagspanningswikkeling past men heel dikwijls, vooral wanneer de transformator voor lichtbelasting dienst doet en dus ongelijk
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belast kan worden, zigzagschakeling toe. Hiertoe zijn per zuil en
per fase twee gescheiden spoelen noodig, die zoodanig geschakeld
moeten worden, dat telkens twee spoelen, ieder tot een andere zuil
behoorende, in serie staan. De fasen kunnen dan weer in ster- of

Fig. 293.
in driehoek worden geschakeld. De schakelbeelden A■3» B3, C3 en
Z)3 geven elk de zigzagschakeling in sterschakeling weer.
In de volgende figuren 289, 290, 291 en 292 zijn vier laagspanningsschakelingen, zooals deze in de practijk voorkomen, aangegeven. De
figuren 289 en 290 stellen voor de zuivere sterschakeling en de zigzag-

2

2

Fig. 294.
Sterschakeling.

Y

Fig. 295.
Driehoekschakeling.

sterschakeling, beide met uitgevoerd nulpunt. De schakelingen zijn
onder het deksel uitgevoerd.
Bij sommige transformatoren komt het voor, dat de zigzagschakelingen boven het deksel ip ster of in driehoek uitgevoerd moeten kunnen
worden, terwijl bovendien nog wijziging van het schakel beeld mogeli jk
moet zijn. Hiertoe zijn alle uiteinden der spoelen boven het deksel ge
bracht, dus 3 X 4 = 12 uiteinden. Hoe dan de ster- resp. driehoek-
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schakeling voor een willekeurige schakelgroep moet worden uitgevoerd,
toonen ons de beide figuren 291 en 292, terwijl fig. 293 de beide
schakel beelden aangeeft.
In de figuren 294 en 295 is nog schematisch aangegeven de stcrschakeling resp. de driehockschakcling van twee hoogspanningswikkelingen, terwijl in fig. 296 een hoogspannings-cylinderwikkeling
zonder aftakkingen en in sterschakeling is afgebeckl.

ELICTROSTOON

Fig. 296.
Hoogspannings-cylinderwikkeling in sterschakeling.
Fig. 283 (bldz. 203) daarentegen toont ons de afbeelding eener
hoogspannings-schijvenwikkeling, eveneens in sterschakeling, echter
met aftakkingen.

Het samenbouwen.

Het samenbouwen van transformatoren is een bewerking, waarbij
in de eerste plaats een groote ervaring en ruime vakkennis van den
transformatormonteur vereischte is. liet is ten eenemalc uitgesloten,
de vakkennis uit het geschreven woord zonder meer over te kunnen
ANKERWIKKELINGEN.

14

210

nemen. Er zijn buiten de belangrijke zaken nog heel veel kleinigheden,
waarop de werkman acht moet geven, en deze kunnen alle onmogelijk
hier worden opgesomd. Veel hangt derhalve af van het eigen initiatief
van den monteur, hoe hij eventueele moeilijkheden het hoofd zal
bieden. Hij moet o.a. weten, waar en hoe de magnetische krachten,
die bij belastingsstooten en kortsluitingen in het net kunnen voor
komen, in den transformator optreden. En ten slotte speelt zijn
theoretische kennis nog een groote rol.
Dit ter inleiding.
Met het samenbouwen van een transformator wordt niet begon
nen, voordat alle samenstellende deelen en onderdeden gereed zijn.
Alle spoelen moeten geheel afgewerkt zijn; de uitloopcrs moeten zijn

Fig. 297.
Snijmachine voor ronde en ovaal vormige isolatie-schijven.

vertind, eventueel nog, indien dit mogelijk is, op juiste lengte ge
ïsoleerd, zoodat na het soldecren, het verder af-isoleeren tot een mini
mum kan worden beperkt.
De houten steunbalken en ringen, benevens latjes enz., liggen gereed.

Presspaanringen en strooken zijn op maat geknipt en gesneden, band
en koord behooren eveneens tot de uitrusting. De presspaanringen
enz. worden met behulp van een in fig. 297 afgebeeldc snijmachine
vervaardigd. Behalve alle materialen, behooren ook alle gereed
schappen en werktuigen, die men bij den samenbouw noodig heeft,
bij de hand te liggen. Een en ander wordt ten slotte in de onmiddellijke
nabijheid op juiste manier opgesteld, zoodat zoeken en verplaatsen
van materiaal enz. zoo min mogelijk voorkomt.
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Hoe het er in een transformatorwerkplaats uitziet, toont ons
fig. 298, waarin een deel der werkplaatsen voor het samenbouwen
der grootc transformatoren, van de Brown-Boveri-fabrieken in
Zwitserland, is weergegeven.
Het samenbouwen der transformatoren wordt nu verder nog het
best verklaard aan de hand van enkele voorbeelden. Daartoe is in
fig. 299 afgebeeld een transformator met een naakte zuil. een zuil

ÜMOAH

Fig. 299.
Brown-Boveri-transformator, 30 kVA, 10.000/400 Volt,
Y|
schakeling tijdens den samenbouw.
met laagspanningswikkeling en een zuil met laag- en höogspanningswikkeling. Alvorens de laagspanningswikkeling om de zuil te plaatsen,
wordt deze laatste eerst van de noodige isolatie voorzien en worden
de blikken bovenaan met een bandje iets naar elkaar toe getrokken,
ter voorkoming van beschadiging der laagspanningswikkeling. Verder
worden op het onderste juk rondom de zuil houten scheidingsstukken
gelegd, waarop straks de laagspanningswikkeling moet steunen.
De ruimte tusschen de hoeken der zuil en de wikkeling moet goed
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opgevuld zijn, zoodat de wikkeling zich niet meer kan bewegen. Over
de laagspanningswikkeling wordt thans de isolatic-cylinder geschoven,
waaroverheen dan weer de hoogspanningsspoelcn worden gestapeld,
onder gebruikmaking van de vereischtc schcidings-isolaticstukkcn, voor
het juk, alsmede voor de spoelen onderling. Thans worden de blikken
van het bovenste juk tusschen die der zuilen gestapeld, nadat eerst
weer op de wikkelingen de noodige isolatie uit hout of pertinax is
aangebracht. Na het stapelen worden alle blikken van het bovenste

Fig. 300.
Transformator 50 kVA met zigzag-sterschakcling.

I

juk met behulp van persbalken, op dezelfde wijze als met het onderste
juk, tegen elkander gedrukt. Hierop volgt weer het aanbrengen der
laag- en hoogspanningsverbindingsleidingen naar de isolatoren toe.
Op welke wijze dit is uitgevoerd, toonen ons de nu volgende figuren.
In fig. 300 zijn de laagspanningsverbindingsleidingen in zigzag-stérschakeling bij een transformator met schijfwikkeling afgebecld.
Hierachter volgen nog enkele afbeeldingen van transformatoren,
alle met cylinderwikkeling van ronden en rechthoekigen vorm. Fig. 301
stelt voor de afbeelding cener 125 kVA transformator, gezien tegen
de hoogspanningszijde. Tusschen de hoogspanningsspoelcn is eenige
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ruimte gehouden ter betere circulatie van de olie, hetgeen dus een
betere afkoeling bewerkstelligt. De verdere samenstelling is overigens
vrij eenvoudig.

Fig. 381.
Svenska-transformator 125 kVA met cylinderwikkeling.
De figuren 302 en 303 toonen ons de laag- en de hoogspanningszijde van een 100 kVA transformator met rechthoekige spoelen. De
transformator is voorzien van een aftakkingsschakelaar, die, zooals
in de figuur te zien is, boven het d' kscl kan worden bediend.
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Een 25 kVA transformator, gezien tegen de hoogspanningszijde,
is in fig. 304 afgebeeld. De aftakkingen, alsmede de uiteinden der
fasen, zijn op porseleinen plaatjes, die zich boven in den transfor
mator onder het deksel bevinden, aangesloten.
Een bijzondere transformator is nog afgebeeld in fig. 305, n.L

Fig. 304.
Transformator 25 kVA.

een zesfasen-gelijkrichtcrtransformator, fabrikaat Brown Boveri,
in afwerking. De transformator wordt primair driefasig gevoed.
De secundaire wikkeling is als zesfasige wikkeling met dubbel
sterpunt uitgevoerd. Het schema van den transformator is in fig. 306
aangegeven.
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Het is bekend, dat, vooral in groote transformatoren, ten gevolge
van belastingsstootcn of kortsluitingen in het aangesloten net, groote
magnetische krachten optreden, die de spoelen in axiale richting
trachten te verplaatsen. Hierdoor zal ten slotte tusschcn de
spoelen, ook al is de spoelenrij nog zoo goed samengeperst, ruimte

Fig. 305.
Zesfascn-gelijkrichtertransformator.

ontstaan, waardoor de spoelen een bepaalde slagwerking zullen
ondervinden, welke daaraan groote schade kan toebrengen. De
N.V. Brown Boveri & Cie past daarom sedert jaren hare gepa
tenteerde wikkelingssamenpersing, door middel van sterke spiraalveeren, toe. Zoowel de laag- als hoogspanningswikkclingcn per zuil
worden tusschen twee gietstalen ringen opgesloten, en door stevige

218
bouten en spiraalveercn samengëperst. Elke ruimte, die nog tusschen
de spoelen, die vooraf reeds tot op een minimum-maat zijn geperst,

99

9 9
D

&
Fig. 306.
Schema der secundaire wikkeling van een zesfasen-transformator.

mocht ontstaan, wordt hierdoor direct weggewerkt. Het voordeel
dezer constructie is ook nog, dat beide wikkelingen tot een ge-

Fig. 307.
Complete spoelenzuil met gepatenteerde wikkelingssamenpersing.

heele spoelenzuil samengesteld en als één geheel over de zuilen
geplaatst kunnen worden. Fig. 307 laat ons een afbeelding dezer
complete spoelenzuilen zien, terwijl een complete transformator, toe
gerust met de veerende wikkelingspersing, in fig. 308 is afgebeeld.
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Fig. 308.
Driefasen-transformator met gepatenteerde wikkelingssamenpersing,
fabr. Brown Boveri & Cie.
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Beproeven van transformatoren.

Na de samenbouw en afwerking wordt de transformator aan ver-

Fig. 309.
Het inbrengen in de hoogspannings-beprocvingsruimte van een voor het
beproeven gereed zijnden transformator.

schillende beproevingen onderworpen. Behalve vaststelling van de
overzettingsverhouding enz., worden ook nog diverse spanningsproeven ondernomen, die plaats vinden in een speciaal daarvoor
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ingerichte donkere afdeeling. In fig. 309 is het moment, waarop een
complete transformator de beproevingsruimte wordt binnengereden,
in beeld gebracht.
Wanneer een transformator bed rij fsgc reed is, worden de verschillende
beproevingen herhaald. Voor het ondernemen van proeven met zeer
hoogc spanningen maakt de Brown Boveri & Cie gebruik van een

Fig. 310.
Twee beproevingstransformatoren voor zeer hoogc spanning. Overslag bij
1,5 millioen Volt, afstand der bollen 3A- meter.

tweetal speciale transformatoren, elk 750.000 Volt, zoodat het totale
spanningsverschil 2 X 750.000 = IA millioen Volt bedraagt. In fig. 310
zijn deze transformatoren afgcbecld, het moment aangevende van
een ,ovcrslag tusschcn de 3A meter van elkander verwijderde metalen
bollen. Het interessante van deze transformatoren is, dat de hoogspanningswikkelingen zich bevinden tusschcn den binnen- en buiten
wand van een dubbelwandigen cylindrischen bak van isolatie-matcriaal,
•waarin zich tevens de olie bevindt. Om de zuilen, die in de binnenste
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eylinders geplaatst zijn, zijn de primaire laagspanningswikkelingen
aangebracht.
Beide zijn dus volkomen van dc secundaire hoogspanningswikkelingen en olie gescheiden, zoodat gevaar voor doorslag tusschcn beide
wikkelingen en tegen de kern uitgesloten is.
DE KOELING VAN TRANSFORMATOREN.

De koeling is een der belangrijkste problemen van den transfor
mator, waaraan dan ook de grootste zorg wordt besteed. De in de
kern en de wikkelingen ontstane warmte moet niet slechts op de
olie overgedragen, doch ook weer uit de olie afgevoerd worden. De
olie heeft dus, naast de taak van uitstekende isolatie-stof, ook nog die
van warmte-overbrenger. Voor den warmte-afvoer uit de olie zelf
komen drie hoofdsystemen van koeling in aanmerking.
1. Natuurlijke koeling.

Hierbij wordt de in den transformator ontwikkelde warmte aan de
omringende lucht afgegeven. Ten gevolge van de slechte warmteafgiftc der wanden van den transformatorenbak aan de lucht, is voor
de afkoeling een naar verhouding groot wandoppervlak noodig. Men
maakt dan ook gebruik van transfonnatorbakken, voorzien van sterk
gegolfde wanden (zie fig. 252). Voor heel grootc transformatoren voldoet
deze constructie niet meer, en voorziet men de transformatoren van
aangebouwde radiatoren. Deze bestaan bijv, uit een groot aantal
buizen, die boven en van onderen in horizontale verzamel buizen
uitmonden. In fig. 311 is zulk een transformator, voor opstelling
in de open lucht, aangegeven. Deze koeling voldoet zeer goed en
behoeft geen bijzondere toezichtmaatregelen.
2. Transformator met inwendige waterkoeling.

Voor de koeling van deze transformatoren gebruikt men een samen
stelling ‘van koelhuizen met ribben, welke in het bovenste gedeelte
van den transformatorbak is ingebouwd. Door de buizen stroomt
water. Ze zijn zoo berekend, dat per kW verlies ongeveer 0,9 liter
koelwater per minuut noodig is. Fig. 312 stelt een transformator
voor van 6000 kVA, 52500/10000 Volt, 50 perioden, met inwendige
waterkoeling.

CROWN OOVCRI
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Fig. 311.
Eenfase-openluchttransformator met natuurlijke koeling, 5000 kVA,
60000/15000 Volt, 16*/3 perioden, overeenkomend met een transformator
15000 kVA, 50 perioden.
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Fig. 312.
Driefasen-transformator met inwendige waterkoeling, 6000 kVA,
52500/10000 Volt, ster/sterschakeling, 50 perioden.
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Voor transformatoren is een onbelemmerde olie-circulatie van groote
waarde. Dit geldt speciaal voor transformatoren met natuurlijke of
inwendige waterkoeling, aangezien bij deze de olie-circulatie slechts
als gevolg van de verschillende specifieke gewichtsverhoudingen in
de olievulling tot stand komt. De koude olie stroomt ten gevolge
van het grootere soortelijke gewicht langs de bakwanden naar bene
den, terwijl de warme olie, rondom de wikkeling en de kern, naar
boven stroomt.
Bij een goede circulatie is een goede koeling gewaarborgd, zoodat
plaatsen met te hooge temperaturen niet kunnen voorkomen.

3. Transformatoren met uitwendige olieomloopkoeling.
Bij deze koel methode wordt de warme olie uit het bovenste deel
van den transformator afgezogen, met behulp van een pomp door
een koeler geperst en aan de onderzijde weder in den transformator
teruggevoerd. Men verkrijgt daardoor in het onderste deel van den
transformator een sterken oliedruk, zoodat de koude olie rechtstreeks
in de olickanalen van de wikkeling en de kern wordt geperst. Br
ontstaat op deze wijze een krachtige olie-circulatie en daarmee een
bijzonder intensieve koeling van de gezamenlijke actieve deelcn van
den transformator.
Een transformator, uitgerust meteen uitwendigeolieomloopkoeling,
is in fig. 313 in beeld gebracht.
De olie stroomt van boven uit den transformator naar de olicpomp, van daar naar het bovengedeelte van den koeler en verlaat
deze aan het ondereinde, om ten slotte beneden in den transformator
weder binnen te komen. De koeler wordt met water gekoeld, dat
van onder door een bundel buisjes naar boven stroomt. Olie en
water stroomen dus in tegenovergestelde richting door den koeler.

Het drogen van transformatoren.
Het kan voorkomen, dat transformatoren, wegens opgenomen
vochtigheid bijvoorbeeld, tijdens transport — olie is hygroscopisch —
of na een eventuecle reparatie van den transformator, waardoor
deze geheel of gedeeltelijk moest worden gedemonteerd, gedroogd
moeten worden, alvorens ze in bedrijf te nemen. Het drogen van
transformatoren kan het best geschieden in een gcëvacueerden ketel
of transformatorenbak. Bekend is, dat het drogen in de open
ANKERWIKKELINGEN.
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Fig. 313.
Driefasentransformator, 13000 kVA, 8600—7835/84300 Volt, 50 perioden»
met daarbij behoorend koel-aggregaat.
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lucht, een hoogc temperatuur (± 112° C) verlangt, waardoor, ook al
is de transformator met kurkgries afgesloten, en de olie èn de isolatie
der wikkelingen door oxydatie min of meer te lijden hebben. Onder
vacuum behoeft de temperatuur tot ten hoogste 90° C te worden
opgevoerd, terwijl, door de bijna totale afwezigheid van de buiten
lucht, oxydeeren uitgesloten is.
Indien mogelijk, is het dus gewenscht, transformatoren altijd onder
vacuum te drogen. Voor grootc transformatoren zou de vaeuumketel
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Fig. 314.
Installatie met vacuumpomp en verwarmingsketel voor het drogen onder
vacuum van transformatoren in hun eigen bak.

te grootc afmetingen aannemen, waarom dan ook de Brown-Boveritransformatoren, en ook die van andere bekende fabrikaten, van een
zoodanigen bak zijn voorzien, die zonder meer geëvacueerd kan
worden. In fig. 314 is zulk een transformator met vacuumpomp
en verwarmingsketel voor de olie afgebecld. De pomp en verwar
mingsketel kunnen ook bij een normalen vaeuumketel worden toe
gepast.
BIJZONDERE TRANSFORMATOREN.

Stroomtransformator.
Deze wordt wel in de eerste plaats gebruikt voor de aanslui,
ling van een Ampère-meter en bovendien nog voor tal van apparaten
die in de electrotechniek toepassing vinden, zooals relais, Wattmeters enz. Vooral in hoogspannings-installaties is de stroomtransformator van groot gemak, daar de spanning van den secundairen
stroom van ongevaarlijke grootte is.

■F-
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De stroomtransformator bestaat meestal uit een rechthoekige
ijzeren kern, opgebouwd uit transformatorenblik, waaromheen zijn
aangebracht de secundaire stroomspoel en de primaire stroomspoel,

Fig. 315.
Schema
stroomtransformator.

Fig. 316.
Stroomtransformator
voor laaggespannen stroom.

welke laatste altijd om de secundaire stroomspoel is aangebracht.
In fig. 315 is het schema van een stroomtransformator aangegeven.
Bij laaggespannen primairen stroom is tusschcn beide spoelen
■
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Fig. 317.
Stroomtransformator voor hoog
gespannen stroom tot 3000 Volt.

Fig. 318.
Rail-stroomtransformator.

slechts een gewone isolccrcnde cylinder geplaatst; bij hooggespannen
stroom is daarbij van porseleinen hulzen gebruik gemaakt. In de
figuren 316, 317 en 318 zijn eenige stroomtransformatoren afgebeeld.
De primaire spoel bestaat uit weinig windingen van dikken draad,

•Eg
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terwijl de secundaire veel windingen van dunnen draad bezit. De
doorsnede van de secundaire windingen is berekend voor een maximale
belasting van 5 Ampère, in enkele gevallen ook 1 Ampère. De ver
houding tusschen dc windingsgetallen der beide spoelen is het om
gekeerde van de verhouding tusschen primaire en secundaire stroomsterkte en daarmee dus omgekeerd evenredig.
Zijn ï] en i2 en
met n2 dc primaire en secundaire stroomsterkten,
respectievelijk windingsgetallen, dan is dc verhouding aldus:
?i : i2 — il2 : flj.

Is de overzettingsverhouding dus bijv. 200/5 Ampère, dan wil dit
zeggen, dat, wanneer de primaire stroom 200 Ampère is, de secun
daire stroom 5 Ampère bedraagt; de verhouding tusschen de windingsgctallen is dan als 5 : 200. De secundaire spoel heeft derhalve
40 x zooveel windingen als de primaire spoel.

Spanningstransformatoren.
Deze komen meestal voor in éénfasc- en dricfascn-uitvocring.
Ze worden gebruikt om de gevaarlijke hoogspanning te transfor-

Fig. 319.
Isolatichulzen voor spanningstransformatoren.
moeren tot de ongevaarlijke laagspanning van meestal 110 Volt,
voor de aansluiting en voeding van Voltmeters, Wattmeters, en
de spanningsspoclcn van diverse relais en signaallampen.
Beide wikkelingen zijn als cylindcrwikkclingen uitgevoerd. Om dc
kern is weer de secundaire wikkeling, terwijl dc primaire daaromheen
gemonteerd is. Voor de primaire wikkeling past men isolatie-hulzen

toe als in fig. 319 zijn afgebeeld.
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Fig. 320 stelt de afbeelding voor

een driefasen-spannings-

Fig. 320.
Driefasen-spanningstransformator, 3000/110 Volt.

transformator 3000/110 Volt. Voor den samenbouw enz. van den
spanningstransformator wordt naar het voorgaande verwezen.
Spaartransformatoren.
Deze wijken, wat de wikkelingen betreft, af van die der normale
transformatoren. Primaire en secundaire wikkeling zijn tot één
wikkeling samengevoegd. Men gebruikt ze daar, waar de spannings-
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Fig. 321.
Schema van den spaartransformator voor spanningsverlaging.

verhoudingen zeer gering zijn, bijv. 390/500 Volt, wanneer dus verhooging der spanning noodig is, en 525/380 Volt, indien verlaging der
spanning gewenscht is. In fig. 321 is het schema van den spaartransfonnator voorgesteld. De richting der primaire en secundaire
stroomen zijn daarin aangegeven, benevens welke windingen van
dikken en welke van dunnen draad gewikkeld zijn. Voor hoogspanning
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wordt een dergclijke schakeling wegens het daaraan verbonden gevaar
zelden toegepast.
Zooals reeds vermeld, bevat iedere zuil één wikkeling, die voor
het afnemen van de secundaire spanning, resp. toevoer van de primaire
spanning van een aftakking is voorzien. Bijzondere maatregelen
betreffende de isolatie der spoelen worden niet vereischt, al moet
men rekening houden met de hoogste spanning.
De verhouding tusschcn de hoogste en de laagste spanning is gelijk
aan die tusschcn het totaal-aantal windingen der geheele wikkeling
en het aantal, dat bestemd is voor de lagere spanning. De stroomverhoudingen tusschen
i2 en /2 hebben een anderen grondslag dan
die van normale transformatoren. Bij een transformator voor spanningsverlaging kan het gedeelte der windingen, waardoor de pri
maire stroom
vloeit, van dikkeren draad gewikkeld zijn dan het
gedeelte voor den secundairen stroom ?2, of omgekeerd, al naar
mate de spanningsvermindering minder of meer dan do helft be
draagt van de primaire spanning.

Auto-transformator.
Principieel zijn dit spaartransformatoren; echter beoogen zij slechts
een spanningsverhooging van enkele procenten in een electrisch net.

22oV.

2>8O V.

i
225V

390V

Fig. 322.
Schema cenfase-autotransformator.

Fig. 323.
Schema driefasen-autotransformator.

Men noemt ze dan auto-transformatoren. In fig. 322 is het schema
van een éénfase- en in fig. 323 dat van eendriefasen-autotransformator
afgebeeld. De secundaire wikkeling is dan van koper met grootc door
snede, terwijl de draaddoorsnedc van de primaire wikkeling heel
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gering is. De secundaire spoel is als stroomspoel in serie met de
leiding, de primaire spoel als spanningsspoel tusschen twee fasen
geschakeld.

Smoorspoelen.
Deze hebben gewoonlijk ten doel, de spanning, voor een grooter of
kleiner gedeelte, tegen te werken, te smoren. De stroom, die door de
smoorspoel vloeit, veroorzaakt in de ijzerkern een krachtstroom en
deze is oorzaak van het ontstaan van een zelfinductie-spanning, die
van tegenwerkenden invloed is op de opgedrukte spanning. Hetzelfde
dus als bij de primaire wikkeling van transformatoren. De wikkeling
van een smoorspoel bestaat slechts per zuil uit één wikkeling en vereischt dus geenerlei bijzonderheid wat de uitvoering betreft. Smoorspoelcn komen voor velerlei doeleinden in aanmerking en men maakt
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Fig. 324.
Schema eener smoorspoel.
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Fig. 325.
Schema van een driefasen-rcmhefmagneet.

ze zonder en met ijzerkern met gesloten en open circuit, al naar het
doel, waarvoor men ze gebruiken wil.
In fig, 324 is het schema van een smoorspoel met aangesloten
verbruikstoestel aangegeven. De spanning, gemeten vóór de smoor
spoel, is 220 Volt, terwijl de spanning daarna 150 Volt bedraagt.

Remhefmagneten.
Deze kan men beschouwen als een bijzonder soort smoorspoelen.
Men gebruikt ze in ’t bijzonder in electrischc kraan-installaties.
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In fig. 325 is het schema van een remhefmagneet weergegeven.
De remhefmagneet bestaat uit een tweedeelige kern, het vaste bovenste
deel en het op en neer bewegend onderste deel (zie fig. 326).
Elke zuil is van een uit een groot aantal windingen bestaande spoel
voorzien. De schakeling der spoelen onderling is meestal stei. De
bedrijfsspanning is gewoonlijk 220, 380 en 500 Volt. In spanning
loozen toestand is het onderste deel
van de kern in zijn laagsten stand
en bestaat er dus een groote luchtspleet tusschen beide declcn. Ook de
magnetische weerstand voor de kracht
lijnen is dan het grootst. Bij in
schakeling van den magneet zal de
inschakelstroom wegens de geringe
zelfinductic het grootst zijn. Tijdens
het intrekken van het onderste kern
gedeelte neemt de zelfinductic toe
en daardoor de stroomsterktc af,
om zich op een constante waarde in
te stellen, als de beide kerngedeelten
tegen elkander aan liggen. De draadFig. 326.
doorsnedc is voor deze stroomopDriefasige remhefmagneet.
neming berekend, zoodat, wanneer
de kern wegens een of andere oorzaak niet geheel sluit, de stroom
te groot zal blijven, hetgeen verbranding der spoelen ten gevolge

kan hebben.
De spoelen zijn rechthoekig van vorm en voor een goede be
vestiging gewikkeld op een geraamte van mesting, dat aan één
zijde opengezaagd is, om kortshiitstroomen te voorkomen.

HOOFDSTUK IV.

DIVERSEN.
HET ONDERZOEKEN EN BEPROEVEN VAN WIKKELINGEN EN
SPOELEN.

In het nu volgende zullen, zij het echter op zeer bescheiden schaal,
enkele beproevings- resp. onderzoekingsmethoden worden behandeld,
die, voor het opsporen van cventueele isolatie-fouten in spoelen en
wikkelingen, kunnen worden toegepast.
Voor deze onderzoekingen zijn enkele gelijk- en wisselstroommeetinstrumenten en andere apparaten noodig en moet me ii de
beschikking hebben over gelijk- en wisselstroom.
In het algemeen treft men drie soorten sluitingen aan:
1°. Ijzer- of gestelsluiting.
2°. Windings- of zelfsluiting.
3°. Spoelen- of fasensluiting.
1. De ijzershiiting, of ook wel, echter ten onrechte, aardsluiting
genoemd, is wel het meest bekend en komt ook het meest voor.
Ze ontstaat, wanneer een deel der wikkeling of ander geïsoleerd deel
eener machine tegen het ijzer of het gestel is doorgeslagen.
2. Zijn in een spoel — magncetspoel, ankcrspoel, transformatorspoel, rotor- of statorspoel — één of meer windingen kortgesloten,
dan is dit een windings- of ook wel een zelfsluiting.
3. Spoelen- of fasensluiting ontstaat, indien tusschen twee of
meer van elkander geïsoleerde spoelen of tusschen verschillende
fasen van een wisselstroommachine sluiting ontstaat.
De uitdrukking „de machine — of transformator — heeft sluiting”
laat ons dus na het voorgaande volkomen onwetend omtrent den
aard of wel den ernst der sluiting. Ook de aanduiding, dat een spoel
sluiting heeft, is onzeker en vertelt ons niet, of de spoel ijzershiiting,
zelfsluiting dan wel spoelensluiting heeft. Iedere sluiting dient dus
duidelijk te worden omschreven, waarna aanduiding van de plaats der
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sluiting volgt. Ijzersluiting kan plaats vinden bij het begin of
einde cener groef, boven of onder in een groef, tegen een schotel
waarop de spoelkoppen van een anker of rotor rusten, de zijkanten
van het statorijzer, ook wel tegen een poolschoen, kern of het huis
van een G.S. machine, enz. enz. Evenzoo vragen spoelen- of fasen
sluiting en zelfsluiting een nadere omschrijving omtrent dc plaats der
spoel of spoelen, waarin dc sluiting is ontstaan. Behalve genoemde
vragen dienen nog een aantal andere vragen beantwoord te worden,
wil men niet alleen over dc soort en de plaats der sluiting, maar
ook over de oorzaak der sluiting georiënteerd zijn. Er zijn vele oor
zaken, die een sluiting kunnen inleiden, en om met juistheid één
dezer als „dc” oorzaak van dc sluiting te kunnen aanwijzen, wordt
een rijke ervaring van den deskundige verlangd, zoodat het dan ook
vrijwel onmogelijk is, over dc vaststelling van dc oorzaken een korte
beschouwing te geven. Voldoende lijkt het mij, te vermelden, dat
een sluiting kan worden ingeleid door: overmatige vochtigheid,
dampen van zuren en loogen, vcrkoling der isolatie door te hooge
temperatuur, sterke trillingen van den motor, mechanische stooten
tegen de wikkelingen tijdens de demontage of het weder samenstellen
van dc machine, onvoldoende verzorging van collector of sleepringen,
of vervuiling door metaal- of koolstof, enz. enz.
Ook verkeerde manoeuvres tijdens de vervaardiging van een
wikkeling, onder gebruikmaking van slechte gereedschappen, onjuist
of slecht isolatic-materiaal en onvoldoende impregnatie, zijn meer
malen dc primaire oorzaken van sluiting in dc wikkelingen. Dit
laatste heeft speciaal betrekking op die reparatie-werkplaatsen, die,
door het ontbreken van dc hoogst noodige machines, behoorlijke ge
reedschappen en goed materiaal, alsmede van vakkundige wikkclaars
met ruime ervaring in de uitvoering van diverse wikkelingen, en die
bekend zi jn met de verschillende wikkelmethodes, geenszins dc volwaar
digheid en betrouwbaarheid van een wikkeling kunnen waarborgen.
Op welke wijzen en met behulp van welke instrumenten en apparaten
een willekeurige sluiting achterhaald en vastgesteld kan worden, zullen
we in het nu volgende zoo kort mogelijk verklaren en aangeven.

1. IJzersluiting.
Dc hulpmiddelen voor de vaststelling van een ijzersluiting zijn:
a. Inductor, b. Voltmeter. c. Proeflamp. d. Spanningstransformator.
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Men maakt gewoonlijk bij een bestaahde wikkeling in de eerste
plaats gebruik van den inductor (zie fig. 327), omdat deze, behalve
een volkomen sluiting, ook den juisten isolatie-weerstand aanwijst,
ingeval er bijv, geen sluiting aanwezig is. De beide meetpennen zijn

INDUCTOR

Fig. 327.
Meting met inductor.

met den collector en de as in verbinding gebracht. Heeft men twijfel
omtrent de aanwezigheid van een volkomen sluiting, dan kan men
gebruik maken van een Voltmeter volgens fig. 328 of wel van een
proeflamp naar fig. 329.

V

STROOM

Fig. 328.
Meting met Vpltmeter.

i

Is eenmaal sluiting geconstateerd, dan wordt door separatie na
gegaan, in welk deel van het anker, rotor of stator de sluiting bestaat.
De collector wordt door uitsoldéeren van de uitloopers der spoelen
van de -wikkeling vrijgemaakt. De sleepringverbindingen met de
wikkeling van den rotor maakt men los, terwijl bij den stator en den
rotor de drie fasen, door het verwijderen van de doorverbindingen op

2.37

het klemmenbord en het losnemen van de sterpuntverbinding, van
elkander worden vrijgemaakt.
Wat nu de juiste plaats der sluiting betreft, het volgende. Gewoonlijk,
wanneer de sluiting niet ernstig is, wordt de juiste plaats door rook-

STROOM

Fig. 329.
Meting met proeflamp.

of vonkvorming tijdens het onderzoeken met den inductor, Voltmeter
of lamp, wel aangegeven. Blijft deze echter achterwege, dan kan men
door opvoering der stroomsterktc deze rook- of vonkvorming forcceren.
In plaats van één lamp te gebruiken, schakelt men twee of meer lam
pen parallel, of wel men gebruikt een regelweerstand.

§

2
TRANSFORMATOR

Fig. 330.
Beproeving met kleinen spanningstransformator.
Voor de controle van nieuwe wikkelingen wordt gebruik gemaakt
van een spanningstransformator, waarvan de grootte der secundaire
spanning afhankelijk gesteld is van de bedrijfsspanning der machine,
bijv. 1000—1500—2000 Volt en hooger, hetgeen dan alleen geldt voor
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laagspanningswikkelingen. Iloogspanningswikkelingen eischen een
bijzondere beproeving.
In fig. 330 is het schema van zulk een spanningstransformator
aangegeven. In de primaire keten is een regelbare weerstand ge
schakeld, die, bij eventueclen doorslag van de wikkeling, tengevolge
van den hierdoor ontstanen belastingsstroom, een zoodanig spanningsafval veroorzaakt, dat daardoor de primaire en dus ook de secundaire
spanning sterk wordt gereduceerd. Ernstige beschadiging der wikke
ling kan dus niet voorkomen.

2. Windings- of zelfsluiting.
Ter bepaling van zelfsluiting kan men de gelijkstroommeting en
ook de wisselstroommeting toepassen.
De meting met gelijkstroom is eigenlijk een vergelijkende wcer-

l*.

STROOM,

Fig. 331.
Weerstandsbepaling van magneetspoelen.

I

standsmeting tusschen alle spoelen van een wikkeling. Men stuurt
een gelijkstroom door alle in serie geschakelde spoelen en meet met
een millivoltmeter of den gewonen Voltmeter de spanning, die
tusschen de uiteinden der spoelen bestaat. Indien we gelijke spoelen
hebben, zijn deze spanningen eveneens gelijk, terwijl wijziging in den
weerstand van een der spoelen, als gevolg van een sluiting, direct door
een andere spanningswaarde wordt aangegeven. Uit beide waarden kan
men zonder meer den weerstand der spoelen bepalen. In fig. 331 en 332
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zijn een tweetal voorbeelden voor gelijkstroom metingen aangegeven
n .1. die voor het bepalen der weerstanden van veldmagneetspoelen en
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Fig. 332.
Vergelijkende meting tusschen
ankerspoelen.

Fig. 333.
Meting eener
luswikkeling.

die voor het controleeren van ankcrspoelen. Bij evcntueele zclfshiiting
ecner spoel zullen beide meters een gcringcren uitslag aangeven. Bij
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Fig. 334.

Meting ecner golfwikkeling.

Fig. 335.
Schematische voorstelling „Test-apparaat”.

luswikkelingen meet men telkens spoel voor spoel, bij golfwikkelingen
echter telkens p-spoelen in serie, wanneer ‘2 p het aantal polen van
het anker voorstelt (zie de beide fig. 333 en 334).
Voor wisselstroom meting maakt men voor ankers en rotoren gebruik
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van ccn „test-apparaat”, dat bestaat uit een U-vormige gelainclleerde
weekijzeren kern, vooizien van één of twee bekrachtigingsspoelen (zie
fig. 335). Op de schuine uiteinden van de beide beenen der kern
wordt het anker of de rotor gelegd, zoodat het magnetisch circuit
van dc kern door de anker- of rotorblikken gesloten wordt. Na
inschakeling van den bekrachtigingsstroom ontstaat in de kern
en dc blikken een krachtstroom, die in de ankerspoelen een E. M. K.
induceert met als gevolg het warm worden der tendcele of geheel kort
gesloten spoelen, hetgeen door
den in de spoelen ontstanen
sterken kortsluitstroom wordt
veroorzaakt. Behalve aan het
warm worden, kan men de
defecte spoel ook opsporen, door
een stukje plat ijzer langs den
ankeromtrek te bewegen. Juist
boven dc groef, waarin een der
spoclzijdcn der defecte spoel
zich bevindt, wordt het stukje
ijzer aangetrokken, een
en
ander ten gevolge van het con
centrische veld, dat rondom de
stroomvoerende draden in dc
tanden en de lucht optreedt.
Fig. 336.
Bovendien kan men nog vast
Test-apparaat met telefoon.
stellen, of een wikkeling al of
niet goed is, door de stroomopneming van de bekrachtigingsspoelen
te controleeren, wanneer het anker of de rotor regelmatig wordt
rondgedraaid. Is dc stroomopneming constant, dan is er geen
sluiting. Is de stroomopneming echter veranderlijk, dan is de wikkeling
niet in orde. In plaats van een stukje plat ijzer, kan men ook
gebruik maken van een kleine kern met inductic-spoeltje, waarmede
een telefoon is verbonden. Ter plaatse van het concentrische veld
ontstaat in de inductie-spoel een stroom, hetgeen door een sterken
bromtoon in de telefoon merkbaar is. Fig. 336 geeft een idee van
het gebruik van zulk een telefoon. Het test-apparaat leent zich
verder nog uitstekend voor het controleeren en opmeten van nieuwe
■spoelen (zie fig. 337).
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Een zelfshiiting in een statorwikkeling laat zich gemakkelijk
vaststellen, ten eerste door grootere verwarming der defecte spoel
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Fig. 337.
Beproeving van spoelen.

en ten tweede door een vergelijkende meting der fasenspanningen,
uitgevoerd bij sterschakeling
de wikkkcling. De fase met de

Fig. 338.
Windingssluitings-beprocvingsapparaat.

defecte spoel heeft de laagste spanning. Voor het snel en zeker
vaststellen van een zelfshiiting in diverse spoelen, bijvoorbeeld
ankerspoclcn, magnectspoelen, relaisspoelen enz., kan men met
succes gebruik maken van het „windingssluitings-beproevingsapparaat” (zie fig. 338). Het bestaat uit een z.g. „instccksmoorANKERWIKKELINGEN.
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spoel” in verbinding met een meetbrug,
een stopcontact

die

men normaal op
aansluiten. Men

Fig. 339.
Toepassing van het beproevingsapparaat.
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Fig. 340.
Schema van het windingssluitings-beproevingsapparaat.
onderzoeken der spoelen beweegt men de smoorspoel in de spoel
heen en weer, en wanneer de wijzer van de meetbrug in rust blijft,
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heeft de spoel geen sluiting. Slaat de wijzer echter telkens naar
iechts en links uit, dan zijn een of meer windingen kortgesloten.
Voor grootcre spoelen is een grooterc smoorspoel mcdegelcverd.
In fig. 339 is het gebruik van het apparaat en in fig 340 het
schema aangegeven.
3. Spoelen- of fasensluiting.

Sluitingen van deze soort vereischcn geen bijzondere verklaring,
en kunnen op geheel dezelfde wijze bepaald worden, als besproken
bij de behandeling van de ijzersluitingen.
Verdere toelichting.

Zooals reeds in den aanhef van deze paragraaf is vermeld, is de ver
scheidenheid der verschillende defecten zeer groot, en naast de hier
boven behandelde methoden ter opsporing van de defecten bestaan er
nog een aantal andere manieren, waarmede de problemen, die de
verschillende defecten soms met zich brengen, tot oplossing
kunnen worden gebracht.
Ter wille der beknoptheid moet een verklaring van al deze methoden
achterwege blijven, alleen al daarom, omdat hiervoor van den
lezer een rijke ervaring zou worden verlangd. In twijfelachtige ge
vallen zou ik ieder dan ook willen adviseeren, de oplossing van
het probleem aan een geroutineerd deskundige over te laten. Men
spaart hierdoor tijd en geld en ... . teleurstelling.
Voor hen, die eenvoudige defecten zelf willen onderzoeken on tot
oplossing brengen, kan nog de volgende algemeene regel ten goede
komen.

Stel in de eerste plaats vast de abnormale verschijnselen, die zich
tijdens het bedrijf voordoen of hebben voorgedaan. Trek hieruit de
conclusie, die het meest voor de hand ligt, en ga na, door voorloopige
metingen, of deze conclusie juist is, althans in de goede richting
voert. Kan het verschijnsel, of althans de oorzaak hiervan, tot een
bepaald deel van de machine gelocalisecrd worden, dan gaat men
over tot een nauwkeuriger onderzoek hiervan.
In die gevallen echter, dat men niet in staat is zijn diagnose te
stellen, is de boste oplossing, de machine eerst uitwendig nauwkeurig
te onderzoeken. Kan men geen afwijkingen of beschadigingen ont
dekken, dan voert men de metingen uit zooals hiervóór is beschreven.
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Begin echter niet altijd met de gevaarlijkste metingen, die een
wikkeling slechts kunnen schaden.

Temperaturen en proefspanningen.
Het lijkt mij zeer dienstig, in aansluiting aan het voorgaande,
hieronder een paar tabellen over temperaturen, proefspanningen en
isolatiestoffen voor wikkelingen te geven, zooals deze opgenomen zijn
in het „Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elcktrotechnikcr”
(V. D. E.) 1931. Voor de voorschriften van de „Schwcizerischer
Elektrotechnischer Verein” (S. E. V.) wordt verwezen naar blz. 264.

Isolatle-stoffen.
Deze heeft men in verband met hunne behandeling met of
zonder impregnatie- of bindmiddelen ingedeeld in een aantal klassen,
die in nevenstaande tabel I zijn opgenomen.
Ter verklaring dezer tabel diene het volgende:
1. De klasse O heeft betrekking op wikkelingen, die noch worden
gedrenkt, noch onder olie worden gedompeld, o. a. spoelen voor
sommige relais, apparaten enz.
2. De A-klasse komt veel voor en omvat de isolatie van de wikke
lingen der meeste machines. Als drenkmiddel komen hiervoor in
aanmerking de normale ovendrogende en luchtdrogende zwarte of
gele impregneerlakken.
3. De Af-klasse betreft de in compoundlak of massa gecompoundecrdc
spoelen en-wikkelingen. Hieronder ressorteeren o. a. veelal veldmagneetspoelen en verder de hoogspannings-statorwikkelingen van
wisselstroomgeneratoren.
4. De klasse Ao vindt toepassing bij wikkelingen en spoelen onder
olie, bijvoorbeeld nulspannings- en stroomspoelen enz. in olieschakelaars, automatische olie-aanloopweerstanden, relais in olie, enz.
5. De B-klasse gebruikt men voor isolatie van wikkelingen voor hooge
spanningen en temperaturen. Mica-preparaten komen veelvuldig in
toepassing voor statorwikkelingen van generatoren, alsmede
tractie-motorcn, voor welke laatste ook asbestpreparaten worden
gebruikt.
6. De C-klasse omvat de isolatie-stoffen, die voor verschillende doel
einden toepassing vinden. De maximum-temperaturen, die deze
stoffen mogen aannemen, worden gelimiteerd door hun invloed op
de omringende isolatie-deelen.
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TABEL I.

Warmtebestendigheids-klassen.
I

II

III

Klasse

Isolatic-stof

Behandeling

1

O

Katoen, zijde, papier en over
eenkomstige vezelstoffen.

Ongedrenkt en
niet onder olie.

A*

Katoen, zijde, papier en over
eenkomstige vezelstoffen.

Gedrenkt.

2

Emaille-draad.

3

71/*

Katoen, zijde, papier en over
eenkomstige vezelstoffen.
Emaille-draad.

In vulmassa.

4

•^o

Katoen, zijde, papier en over
eenkomstige vezelstoffen.
Emaille-draad.

Onder olie.

5

B

Mica- en asbestpreparaten en
overeenkomstige minerale
stoffen.

Met bindmiddel.

Mica.

Zonder bindmiddel.

6

C

Porselein, glas, kwarts en over
eenkomstige vuurvaste stoffen.

* Opmerking bij 2 en 3:
Een isolecring wordt als „gedrenkt” beschouwd, wanneer de lucht tusschen
de vezels door een geschikte stof wordt vervangen, ook wanneer deze stof
niet alle ruimten tusschen de afzonderlijke geïsoleerde leiders geheel en
al vult.
Zijn deze ruimten geheel gevuld, dan wordt de isolecring als „in vul
massa” beschouwd.
Van een bruikbaar „drenkmiddel” wordt verlangd, dat het goede
isoleerende eigenschappen heeft, dat het de vezels geheel en al omhult
en ze aan elkaar en aan den leider hechten doet, dat het geen blazen ten
gevolge van verdunning door het oplosmiddel of door andere oorzaken,
vormt, dat het bij de toegelaten temperatuur niet week wordt en tegen
warmte bestand is.
Van een bruikbare „vulmassa” wordt verlangd, dat ze de warmte goed
geleidt en de vereischte isoleerende eigenschappen heeft; dat ze de ruimten
tusschen de geïsoleerde leiders geheel en al vult en geen blazen vormt;
dat ze bij de toegelaten temperatuur niet druipachtig week wordt en bij
voortdurende verwarming niet verandert.
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In de volgende tabel II zijn de maximum toe te laten temperatuursverhoogingen voor diverse wikkelingen en andere geïsoleerde resp.
ongeïsoleerde deelen aangegeven, al naar hunne bestemming en de
klasse, waarin zij zijn opgenomen. Hierbij is de eisch gesteld, dat de
temperatuur van de koellucht of andere koelmiddelen maximum 35° C
is. Voor de hoogste temperatuur der wikkelingen en andere deelen gel
den dus maximum-waarden, die 35° boven die van tabel II gelegen zijn.
De temperatuur wordt, al naar den eisch en de mogelijkheid, uit de
toeneming van den weerstand of wel direct met den thermometer
bepaald.
Voor alle machines voor voortdurende belasting kan men zich,
voor de berekening der wikkelingsverwarming uit de toeneming
van den weerstand, bedienen van de volgende formule:
—

0=

^warm

^koud

(235 + ■O’icond)

(&koelmicldel

&koud)’

R'koud

Hierin beteekent:
^kowl
temperatuur der koude wikkeling.
^kodmiddel c^c temperatuur van het koelmiddel.
^koud
weerstand van de koude wikkeling.
Iiwarm
weerstand van de warme wikkeling.
De temperaturen van tabel II gelden voor machines tot 5000 kVA
vermogen t n 1 meter ijzerlengte.
Een verwarmingsproef kan men als geëindigd beschouwen, wanneer
de temperatuur niet meer merkbaar stijgt, bijv, niet meer dan 2° C
per uur toeneemt.
Als verwarming eener wikkeling geldt de hoogste der beide vol
gende waarden:
1. Gemiddelde verwarming, berekend uit de toeneming van den
weerstand gedurende het proefdraaien.
2. Plaatselijke verwarming aan de vermoedelijk warmste toeganke
lijke plaatsen, gemeten met den thermometer.
Indien de weerstandsmeting ondoenlijk is, wordt alleen de thennometermeting toegepast.
Proefspanningen.
Alvorens de nieuwe machines de fabriek verlaten, worden deze,
ter vaststelling van mogelijke isolatie-fouten, behalve aan andere
beproevingen ook nog aan de wikkelingsproef onderworpen.
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TABEL II.

Max.-temperatuuursverhoogingen.
I

II

III

IV

V

VI

Wikkelingen
met isolccring volgens
klasse

o

A

Af
en
Ao

B

C

1

In groeven gelegde
wisselstroom-statorwikkelingen.

40°

50°

60°

80°

2

Uit één laag bestaande
veldwikkclingen, evenzoo
uit twee lagen bestaande
veldwikkclingen in
voltrom melrotorcn.

60°

70°

70°

90°

3

Voortdurend kortgesloten
wikkelingen.

55°

65°

65°

85°

4

Alle andere wikkelingen.

50°

60°

60°

80°

I

II

Collectoren en
slcepringcn.

60°

6

Lagers.

45°

7

IJzerkerncn met ingelegde
wikkelingen.

Als de wikkelingen.

IJzerkerncn zonder
ingelegde wikkelingen.

9

Alle andere doelen.

Ongeïsolecrd

Alleen
beperkt
door
den
invloed
op
_
naburige
isolatic-deeien.

5

8

VII

Alleen beperkt door den invloed op
naburige isolatic-dcelen.

Meetmethoden.

Alle wikkelingen met
uitzondering der voortdurend
kortgeslotenc.

Wecrstandstoeneming
en
thcrmometermeting.

Voortdurend kortgesloten
wikkelingen als alle andere
deelen.

Thcrmometermeting.
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De wikkelingsproef bestaat uit een spanningsproef, met de in
tabel III aangegeven spanningswaarden, tegen het ijzer alsmede
tusschen de verschillende wikkelingen.
In deze tabel betcekent U:
1. De spanning der machine, op het gegevcnsplaatje aangegeven.
Voor veldspanningen, de daarvoor aangegeven spanning.
2. De hoogste spanning, die bij aard- of ijzersluiting optreedt.
3. Voor rotorwikkclingen van asynchroonmotoren, die voortdurend
in één richting draaien, de rotorspanning.
Voor andere rotoren 1,5 X de rotorspanning.
4. Voor machines met kort geaard sterpunt 0,8 X de spanning
volgens het gegevcnsplaatje.

Bij het onder spanning brengen der wikkelingi s het geoorloofd,
met maximum 50% der proefspanning te beginnen, terwijl dc verdere
stijging telkens ten hoogste met 5% mag geschieden, in totaal 10 sec.
De duur der spanningsproef is 1 minuut.
Kortgesloten wikkelingen behoeven niet te worden beproefd.
Dc in kolom IV aangegeven waarde geeft dc laagste spanning aan,
waarmede de spanningsproef moet worden uitgevoerd.

Enkele algemeene voorschriften voor het demonteeren van machines.
Dc ervaring heeft bewezen, dat het demonteeren van electrische
machines niet iedereen is toevertrouwd en ook meer een taak is, die
in de arbeidssfeer van den „vakman” thuis hoort. De enkele voor
schriften, die hier vermeld zullen worden, gelden dan ook uitsluitend
voor kleinere en middelgroote machines, terwijl voor dc grootere
machines speciale voorschriften gelden, die hier echter niet zullen
worden behandeld.

1. Het aftrekken en opzetten van een riemschijf of koppelingshelft.
Voor het eerste gebruikt men steeds den riemschijf-aftrckker, een
apparaat, dat voor normale riemschijven tot een bepaalden diameter
in den handel verkrijgbaar is. Voor abnormale schijven of koppelingshelften, waarvoor deze riemschijf-aftrekkers te klein of niet bruikbaar
zijn, dienen passende aftrek-apparaten te worden gemaakt. Hoe een
dergelijk apparaat er uitziet en gebruikt moet worden, is in
fig. 341 in beeld gebracht. De beide klauwen grijpen achter de
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schijf, terwijl de afdrukbout, die aan het vooreinde van een kleine
tapsche punt is voorzien, tegen de as in axiale richting aangedrukt
wordt. Dikwijls ziet men, dat het centcrgat in het midden van de as
door de tapsche punt van den bout beschadigd wordt, hetgeen den
draaier aan de draaibank, voor het zuiver instellen van de as, later
veel last kan bezorgen. Het verdient daarom aanbeveling, tusschen
as en bout een stukje rond messing aan te brengen.
In gevallen, dat een ricmschijf, ondanks het voortdurend vaster
aandraaien van den drukbout, toch op zijn plaats blijft, kan het zoo
genaamde ,,laten schrikken” meestal uitkomst geven. Men slaat dan
met een niet te kleinen hamer, met tusschcnplaatsing van een mcssingblokje, in
axiale richting tegen den kop van den
drukbout. In de meeste gevallen zal dan
de onder trekspanning staande schijf
plotseling „losschictcn”, waardoor het
...... verdere aftrekken normaal met behulp
van den drukbout wordt uitgevoerd.
Ten einde beschadiging van het cenc
lager door den stootkant van de as ti jdens
het slaan te voorkomen, is het noodig,
de as aan het andere vrije einde met
behulp van een dikke staaf messing of
koper, geen ijzer of staal, tegen te houden.
Fig. 341.
Het opzetten van een schijf geschiedt
Het aftrekken van een
aldus.
ricmschijf.
De boring van de ricmschijf, alsmede
het ascindc, worden grondig gereinigd, na eerst eventucele braampjes
of stuikingen zorgvuldig met zoetvijl en schraapstaal te hebben
weggenomen en met schuurlinnen (carborundumlinnen) te hebben
bijgewerkt, waarna beide met motorolie een weinig worden ingewreven.
Ook de spiebaan en spie ondergaan dezelfde bewerking. Bij het op
zuiveren van een spie en spiebaan denke men er wel om, dat een
spie radiaal, doch niet tangcntiaal moet aandrukken.
Na genoemde voorzorgen wordt de schijf op de as geschoven,
hetgeen gewoonlijk slechts over een kleine lengte van de as met de
hand kan geschieden. Het verdere gedeelte van de as zal de schijf
er moeten worden opgedrukt of wel geslagen. In het laatste geval

SU
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mag de staaf koper of messing voor het tegenhouden van de as niet
ontbreken. Voor het opslaan gebruikc men zooveel mogelijk een
zwaren looden hamer, of anders een zwaren stalen hamer met een stuk
hardhout voor tusschenplaatsing. In geen geval mogen de lagers de
stooten van de as opnemen.

2. Het demonteeren of uit elkander nemen van een machine.
Ledig eerst de beide lagers op de voorgeschreven wijze.
Daarna merke men de beide schilden en liet huis aan den bovenkant
met een slaglcttcr, bijv. 1 en 2. De letters vlak tegenover elkander
plaatsen, dus 1—1 en 2— -2. Dit is noodig, om later verwisseling
der schilden bij het samenstellen van de machine te voorkomen.
Enkele fabrieken hebben de goede gewoonte, deze merkteekens reeds

-t

A.Z.

Fig. 342.

vóór de aflevering uit de fabrieken op dc machines te doen aanbrengen.
Hierop volgt het losnemen en verwijderen der schildbouten. Met
behulp van een hamer en een stuk hardhout of rood koper worden
beide schilden, het een na het ander, uit den pasrand losgeslagen
en van dc as gehaald. Men lette hierbij vooral op het niet
beschadigen van dc lagers. Vooral babbith-lagcrs laten gemakkelijk

groeven na.
Thans volgt het verwijderen van het anker (rotor) uit het huis,
hetgeen met bijzondere voorzorgen moet geschieden, zal de wikkeling
niet beschadigd worden, hetwelk minder betrekking heeft op uit
wendige dan wel op inwendige letsels, die daarvan het gevolg kun
nen zijn.
Voor eenigszins zware ankers of rotoren is de hulp van een kraan
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of rijdbaren takel zeer gewenscht. Hiermede wordt het anker aan het
aseinde N.Z. opgeheschen, terwijl het andere aseinde A.Z., waarover
een lange, stevige gas- of stoombuis is geschoven, met de hand omhoog
wordt gelicht, totdat het anker geheel vrij tusschen de magneetpolen
of het statorijzer hangt. Hierna wordt het anker door het wegrijden
van de kraan of den takel voorzichtig uit het huis verwijderd en op
gereedstaande blokken of schragen gelegd. Deze methode is in fig. 342
schematisch aangegeven. Een andere methode is afgcbecld in fig. 343.
Indien het zwaartepunt van den rotor zich juist onderden haak bevindt,
is de rotor in evenwicht. Het spreekt vanzelf, dat het samen
stellen van de machine in omgekeerde volgorde moet plaats vinden.

]

pyp

Iililil

—~~l

i r
Fig. 343.

Hierbij dient men er nauwkeurig op te letten, dat de buitenomtrek van
het ankerijzer en de poolvlakken vrij zijn van vreemde voorwerpen, de
pasranden, alsmede de lagers en de aseinden goed zuiver zijn, ter
wijl deze laatste met motorolie moeten worden ingewreven. Dc beide
schilden plaatse men weer in de pasranden en make daarbij gebruik
van enkele los aangedraaide bouten, ten einde de schilden op hun
plaats te houden. Daarna volgen de overige bouten, die over en weer
een heelen slag of meer worden aangehaald. Nooit mag een bout
geheel worden aangehaald, indien het schild nog niet over den
geheelen omtrek in den pasrand gevat is. Dit zou wringen en
wellicht scheuren van het schild ten gevolge kunnen hebben.
Het kan voorkomen dat, ten gevolge van het vernieuwen van een der
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lagers, hetwelk niet volkomen gelijk is gemaakt aan het origineel,
het midden van het ankerijzer niet meer samenvalt met het
midden der polen. Het gevolg hiervan zou zijn, dat het bewuste
lager een axialen druk zou ondervinden en aan den zijkant zou kunnen
warm loopen. Hierop behoort men dus bij het samenbouwen te
letten, terwijl bij het onbelast draaien van de machine moet wor
den gecontroleerd, of het anker vrij tusschen de lagers ronddraait
en naar beide zijden nog een geringe axiale verplaatsing mogelijk is.
3. Het aftrekken van collector en sleepringbus.

Dc diameters der assen, alsmede de boringen van een collectorbus
en sleepringbus zijn meestal van zoodanige afmeting, dat deze
laatste met weinig druk op de as kunnen worden aangebracht.
Om tangcntiale en axiale verschuiving te voorkomen, zijn bus en as
van een spie en een stelschrocf voorzien. Deze laatste bevindt zich
gewoonlijk in den achterkant van de bus en moet dus, vóór het
aftrekken van de bus, worden losgedraaid.
Als trekijzer kan men van een zelfde apparaat als voor de riemschijven gebruik maken. Meestal is een collectorbus en een sleepringbus
ook nog van enkele tapgaten, dienstig voor het aftrekken, voorzien.
Kan men een collector niet aan dc achterzijde aangrijpen, dan kan
een om den collector aangebrachte stevige klemband voor hetzelfde
doel goede diensten bewijzen. Het laten „schrikken” van de bus
geeft ook hier dikwijls uitkomst.
De verzorging van den collector.

Van dc deden eener gelijkstroommachine eischt de collector

GOED

Fig. 344.

wel de meeste zorg. Een mooie collector is een der cischcn voor
een langen levensduur der machine. Een collector moet zuiver rond
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zijn, het loopvlak glad en glanzend, terwijl de mica-lamellcn van tijd
tot tijd een weinig uitgefraisd zullen moeten worden. Voor het laatste
kan men gebruik maken van een stukje zaagblad, waarvan de dikte
bijna overeenkomt met die der mica-lamellen. Het stukje zaagblad
klemt men vast in een houder, zooals fig. 344 aangeeft. Het, met behulp
van dit apparaat, uitfraisen der mica-lamellcn geschiedt met de hand
en is dientengevolge voor grooterc collectoren zeer tijdroovend. Daar
om past men in vele gevallen, ook voor kleine collectoren, een collcetorfraisapparaat toe, waarvan fig. 345 een afbeelding geeft. De frais
wordt hier door middel
motor met tandwieloverbrenging

Fig. 345.

snel rondgedraaid, terwijl het apparaat op twee stalen glijders in
axiale richting over den collector wordt bewogen.
Het fijne mica-stof, dat hierbij vrijkomt, wordt tegelijkertijd door
een afzuigopening weggezogen.
Zooals bekend, veroorzaakt een onronde collector min of meer
vonken van de borstels, en in zulk een geval is het noodig, den col
lector aan een revisie te onderwerpen en zuiver rond te maken.
Voor kleine collectoren is de oplossing van het geval veelal heel
eenvoudig, n.1. de machine te demonteeren en den collector op de
draaibank af te draaien. Om het o verhalen van het koper over de
mica-lamellen te voorkómen, moet men de „snede” zoo groot nemen,
dat tegelijkertijd een weinig van de mica-lamellen wordt weggenomen.
Voor groote collectoren geeft het afdraaien op de draaibank wegens
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de vaak moeilijke en kostbare demontage van de machine, alsmede
het later weder samenbouwen, dikwijls veel bezwaren en volstaat
men er mede, den collector, zonder de machine tc demonteeren,
met behulp van een aan de machine bevestigd support af te draaien.
Deze methode geeft dikwijls bezwaren, doordat het anker langzaam
moet worden aangedreven, zoodat het noodig is, een langzaam
loopenden motor met kleine ricmschijf op tc stellen, hetgeen niet
altijd mogelijk is.
In plaats van hem af te draaien, zou men den collector kunnen afslij
pen, hetgeen gewoonlijk met grooterc omtreksnelhcid van den collector
kan plaats vinden. Met beste is, hiervoor geen roteerenden, doch een
rechthoekigcn, axiaal heen en weer bcwcgcndcn slijpsteen tc gebruiken,

Fig. 346.
Slijpapparaat voor collectoren en sleepringcn.

die in een speciaal daarvoor geconstrueerd apparaat is aangebracht.
Een dergelijk slijp-apparaat is bijvoorbeeld afgebceld in fig. 346.
De steen, die van bijzondere samenstelling is, wordt tusschen klein
platen vastgehouden, die door middel van het grootc handwicl even
wijdig met den collector heen en weer bewogen kunnen worden. Daar
ook de steen voortdurend afslijt, kan deze met behulp van het kleinere
handwiel weer tegen den collector worden aangedrukt. Met behulp
van een of meer eenvoudige beugels kan het apparaat tegen elke
machine worden aangebouwd (zie fig. 347). Kan men de vcreischte
omtreksnelhcid niet bereiken, dan brengt men de machine eerst op
hooger toerental en laat deze dan vanzelf uitloopen. Behalve voor
collectoren is het apparaat ook voor sleepringcn toe te passen. De
breedte van de collectoren mag zeer verschillend zijn.
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Het impregneeren en compoundeeren.
In aansluiting aan hetgeen op bladzijde 45 over de isolatic-lak
reeds staat vermeld, volgen hier nog nadere bijzonderheden over
het eigenlijke impregneerings- en compoundceringsproces van wik
kelingen en spoelen.
'Het impregneeren en het compoundeeren is een zeer belang
rijke en onmisbare factor in de rij der bewerkingen, die een
wikkeling ondergaat, zonder welke de wikkeling de bedrijfsspanning, ongeacht nog de proefspanning, niet zou kunnen uit
houden, terwijl in ieder geval de levensduur zeer belangrijk
zou worden verkort. Het impregneeren of compoundeeren ver

I

T4' |

Fig. 347.
Gelijkstroommachine met aangebouwd slijpapparaat.

hoogt het isoleerend vermogen van de katoen-isolatie, het maakt
de wikkelingen ongevoelig voor het indringen van vochtigheid,
terwijl bij hoogspanningswikkclingcn de schadelijke invloed van den
ozon wordt tegengegaan. Bovendien geeft het aan de wikkeling een
groote stevigheid, doordat alle windingen met de lak tot een vast
geheel worden vercenigd.
Het impregneeren geschiedt met zwarte of bruingele isolatielak van voldoende dunvloeibaarheid. Het vindt plaats onder
vacuum of wel in de vrije lucht. De wikkelingen worden eerst
in den droogoven gedurende ten minste drie uur en bij onge
veer 110° C gedroogd cn daarna in de lak gedompeld. Dc
droge en warme katoen zuigt gretig de dunvloeibare lak op.
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Na het uitlekken van de lak volgt een • droogproces in den
oven gedurende ten minste 8 uur, eveneens bij ± 110° C tem
peratuur. Hierna volgt één- of tweemaal een bespuiting met
luchtdrogende lak. Na de tweede maal wordt nogmaals 8 uur
gedroogd in den oven. Een op dergelijke wijze behandelde wikkeling
heeft een mooi glanzend aanzien. Voor het bespuiten der wikkelingen
gebruikt men Jakspuitcn, die een klein reservoir voor de lak
bezitten benevens een luchtslang-aansluiting voor den toevoer van
gecomprimeerde lucht, die hierbij noodig is.
Voor moeilijk toegankelijke plaatsen tusschen de wikkeling
gebruikt men een lange buis, die vooraan de uitmonding wordt
geschroefd. Een dergelijke lakspuit is in fig. .348 afgcbccld.

&
4

F*'

113-1

Fig. 348.
Lakspuit.
Onder het compoundeeren verstaat men het opvullen van alle
ruimten en poriën tusschen en om de windingen met een stroop
achtige compound-massa van hoog-isoleercnde en diëlcctrische eigen
schappen, die na afkoeling taaihard wordt. Duidelijk is, dat geéompoundcerde spoelen een grootc mechanische vastheid bezitten.
De te behandelen spoelen worden in een spccialen geëvacuecrden
compoundecrketel eerst lucht- en vochtvrij gemaakt, waarna
de op temperatuur gebrachte en vloeibaar gemaakte compoundlak in den ketel wordt toegclatcn en met een druk van 5 at
mosfeer tusschen de windingen geperst wordt, zoodat alle ruimten
gevuld worden.
Na verwijdering uit den ketel worden de spoelen, wanneer deze
voldoende afgekoeld zijn, van de overtollige massa ontdaan.
ANKERWIKKELINGEN.
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In . fig. 349 is een complete installatie voor het impregneeren
en compoundeeren van spoelen afgebceld.
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Zooals daaruit te zien is, worden de spoelen aan een houten raam
werk opgehangen en daarmee in den ketel neergelaten.
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TABELLEN EN GEGEVENS.

Als eerste tabel volgt een lijst der voornaamste materialen, die in
de electrotechnischc industrie voor de fabricage der machines en
apparaten worden toegepast, met daarachterplaatsing van het
soortelijk gewicht en, voor wat de vaste metalen betreft, tevens de
smeltpunten. Onder aan de tabel is nog voor de zes meest gebruikte
diameters vertind bandagc-staaldraad het gewicht per meter opgegeven.

Aluminium
Asbest .
Benzine 15° C.
Brons ..
Hout — beuken — droog.
Kool, staaf
Koper
Kwikzilver 0° C
Leerpapier
Lood
Manganine
Messing
Micaniet, press
Nikkel
Nickeline
Olie, transformator
Olielinnen
Pertinax
Presspaan
...........
Staal
Tin, zuiver
Tin, soldeer 50/50
Tin, soldeer 70/30
Witmetaal
Ijzer
Zilver
Zink

0,50 0
Vertind
staaldraad

0,80
1,0
1,25
1,50
2,00

,,

„
,,
,,

. Smeltpunt
in °C.

Soortelijk
gewicht.

Materiaal.

gram per
meter

2,6
2,1—2,8
0,68—0,7
8,8
0,7
1,6
8,9
13,6
1,1
11,35
7,5
8,55
2,4
8,67
8,7
0,9
1,45
1,5
1,04-1,3
7,8
7,25
9,43
8,56
7,1
7,8
10,5
7,3

625

900
1080

326
1245
1015
14504-1500
.
1500

13004-1400
232

}

1804-185

2304-250
1350—1450
968
412

1,65
4,10
6,40

9,50
15,00
27,00

17*
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Een tabel der soortelijke weerstanden en temperatuurscoëfficiënten
van een aantal stoffen, volgt thans hieronder.

Materiaal.

Aluminium
Constantaan
Kool
.
Koper, zacht
Koper, hard
Kwikzilver
Lood
Manganine
Messing
Nikkel
Nickeline
Rheostaan
Tin
Ijzerdraad
IJzerblik, gelegeerd
Zilver, zacht
Zink

Soortclijkc
weerstand
bij 15° C.

Temp.coëfficiënt.
a

0,03
0,48
100—1000
0,0167
0,0175
0,94
0,21
0,42
0,07
0,12
0,42
0,47
0,13
0,13
0,17
0,016
0,12

3,8
—0,02
—0,3—0,8
3,7
3,7
0,9
4,0
0,01
1,5

3,5
0,03
0,23
4,3
4,6

3,6
4,3

In de thans volgende tabel over spoelcndraad betcckent:

1

a. Dj de diameter van het blanke draad in millimeters.
b.

7i Dj2 het oppervlak van de loodrechte draaddoorsnede, dus
van een cirkel. Men kan hiervoor ook gebruiken ji r2, daar
D = 2 r. Tegenover den diameter staat dus de doorsnede.

c. Dj2 het vierkant van den diameter, dus van vierkant draad.
Men kan dus de verhouding zien tusschcn de toepassing van
rond en vierkant draad.
d. D2 de buitendiameter van het omsponnen draad.

De cijfers in de laatste kolom stellen voor de gewichten in kg

5
I

'i

tl

voor 100 meter omsponnen draad.
De tabel zal goede diensten bewijzen bijv, voor het omrekenen
van één draad in twee dunnere met een gezamenlijke doorsnede

als de oorspronkelijke.

i

2G1

Dj

1 ™ IV

D.2

0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0.60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
. 1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50

0,01767
0,03142
0,0491
0,0707
0,0962
0,1257
0,1590
0,1960
0,2380
0,2830
0,3850
0,5030
0,6360
0,7850
0,950
1,131
1,327
1,540
1,767
2,010
2,270
2,545
2,835
3,142
3,463
3,801
4,155
4,524
4,909
5,309
5,726
6,157
6,605
7,069
7,548
8,042
8,553
9,079
9,621

0,0225
0,0400

d.

Kg per
100 meter
omsponnen
draad.

I.

o ii. .25

0,0900
0,1225
0,1600
0,2025
0,2500
0,3025
0,3600
0,4900
0,6400
0,8100
1,000
1,210
1,440
1,690
1,960
2,250
2,560
2,890
3,240
3,610
4,000
4.410
4,840
5,290
5,760
6,250
6,760
7,290
7 840
8,410
9,000
9,610
10,240
10,890
11,560
12,250

I

1
I
l

f

I
I

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,75
0,85
1,00
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,05
2,15
2,25
2,35
2,45
2,55
2,65
2,75
2,85
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,75
3,85

0,0181
0,0285
0,0495
0,0640
0,0875
0,114
0,144
0,178
0,217
0,257
0,350
0,460
0,609
0,750
0,900
1,070
1,240
1,440
1,660
1,875
2,1 10
2,370
2,640
2,920
3,200
3,510
3,840
4,160
4,500
4,880
5,240
5,640
6,060
6,500
6,970
7,400
7,880
8,350
8,850

In de volgende tabel zijn, voor verschillende inducties B van een
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magnetischen kringloop in verschillende materialen, de specifieke
Ampère-windingen (A.VV. per cm ijzerlengte) aangegeven.

B

Anker- Giet
blik. staal.

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
10500

1.0
1.3
1,7
2,1
2.5
3,1
3,9
4,4

1,0
1,4
1.9
2,4
3,1
3.8
4,7
5.7
6,2

Giet
ijzer.

B

1.2
3,3
6,0
9,5
14
21
35
56
80
120
150

11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000

Anker- Giet
blik.
staal.

5,1
5,9
6,8
7,9
9
11
13
16
21
30
40

6,8
7,4
8.2
9,0
10,4
12,3
15,4
19,6
24
31,5
41

II
B

16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
22000

Anker-! Giet
blik. staal.

52
70
90
1 10
145
180
225
280
350
450
780

54
72
92
1 17
146
181

Deze waarden zijn afgeleid uit de formule:
1
= i X w = 0,8 X 27 — X /.

Ter beoordeeling van de diëlectrische vastheid van verschillende
materialen zijn in onderstaande tabel hun „diëlectriciteits-constanten”
k aangegeven.

2,7
Asphalt
2— 3
Eboniet
2,8—4,2
Guttapercha
2,55 .
Hars
Kabel-isolatic (geïmpreg
4,31
neerd papier of jute) .
Lucht
1 —
4—8
Mica
4,5—5,5
Micaniet
1,8—2,6
Papier

t

1,9—2,2
Paraffine
4,5
Pertinax.............................
5
Porselein
2,6—3,7
Schellak
Transformator-olie
2,3
2,3
Vulmassa
Water (gedistilleerd) .. . ca. 80
4,3
Zegellak
1,6
Zijde

Thans volgen nog enkele eenvoudige formules:

Vermogen en stroom van een draaistroommotor.
Uit de formule:

ƒ
N

E X f X V 3 X cos cp X n

volgt, dat de statorstroom 7 =

5* &&

736

Pk

______ 736 X N______
Ampère.
E X
3 X cos 9? X n
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Het afremmen van een motor.
Voor het bepalen van de trekkracht bij het afremmen van een
motor, met behulp van een riem en unster, kan men gebruik maken
van de formule:

K = ------------ —-------- — kilogram.
0,0007 X 0 X n
Hierin
JV het
0 de
n het

stellen voor:
motorvermogen in pk.
diameter van de riemschijf, in meters,
toerental van den motor, per minuut.

Middelpuntvliedende kracht.
Een voorwerp van G kilogram, dat op een afstand R meter, met
een omtreksnelhcid van v meter, om een as rondwcntelt, oefent een
middelpuntvliedende kracht K uit. uitgedrukt door de formule:
K = 0,102 X

u2 X G
kilogram.
R

Gewichtsbepaling.
Om van een bepaalde stof, waarvan de lengte L in meters, en de
doorsnede q in mm2 bekend zijn, het gewicht te kennen, kan men
gebruik maken van de formule:

G =

kilogram. (S.g. is het soortclijk gewicht.)

Doorsnedebepaling.
Het komt wel cens voor, bijv, bij soepel rond of rechthoekig draad,
dat het moeilijk is, de juiste doorsnede uit de opmeting met den
micrometer vast te stellen. Men gaat dan als volgt te werk. Men neemt
een korter of langer stuk van het draad, al naarmate het draad dik
of dun is, en bepaalt hiervan de juiste lengte en het gewicht. Daarna
berekent men de doorsnede uit de formule:

1000 X G
q = r------- ö— mm-.

J

Lx S.g.

G in kilogrammen en L in meters uitdrukken.
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Weerstandsbepaling.
Zij R de Ohmschc weerstand;
L de lengte in meters.
q de doorsnede in mm2,
c de soortelijkc weerstand.

dan is de weerstand eener stof:
L x c „.
R = ----- — Ohm.
7
Hieruit volgen direct onderstaande afgeleide formules:

I
I

I

L X c
« = -R--

L
L=
=

q x R

c~
=
c

q X R
l

■

Is R de weerstand eener stof bij 15° C, dan is de weerstand Rt
na 1° C tempcratuursverhooging:

Rt = R 4- R x a X t = R (1 4- a t).

PROEFSPANNING EN DER S. E. V.
Hieronder volgen nog de door de „Schweizerischer Elektrotechnischer Verein” vastgestelde proefspanningen voor normale machines.

1. Alle wikkelingen van gelijkstroommachines:
proefspanning = (2 X E) + 1000 Volt.

2. Statorwikkelingen van motoren met vermogen minder dan 1 kW:
proefspanning = (2 x E) 4- 500 Volt.

3. Statorwikkelingen van motoren met vermogen van 1 kW en grooter:
proefspanning = (2 x E) 4- 1000 Volt.

4. Rotorwikkclingen:
s

proefspanning = (2 x E) 4- 1000 Volt.

T

(E stelt voor de bedrijfsspanning, alsmede de rotorstilstandspanning.)

Duur der proef 1 minuut.
(Zie het gegevene op blz. 244.)
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