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voorwoord.

Dit boekje is' afgestemd op de practijk op de boerderij; ik heb er naar

gestreefd op een voor ieder begrijpelijke wijze uiteen te zetten, wat een

landbouwer moet weten van zijn elect'rische installatie, vooral van motoren
en van de taak van electrische leidingen, electriciteitsmeters, bliksem-

afleider, enz.

TiJdens het samenstellen van het manuscript (winter 1942-'43) nam de

materiaalschaarschte een dergelijken omvang aan, dat ondergeteekende

zich heeft afgevraagd, of in dezen tijd het verschijnen van dit werkje

nog beteekenis had; ik meen hierop bevestigend te moeten antwoorden,
om drie redenen:

le. Er zijn thans reeds veel boerderijen van een electrische aansluiting

voorzien;

2e. Naden oorlog zullen er ongetwijfeld meerdere volgen;

3e. De jonge boeren kunnen nu op de Landbouwscholen zich grondig

voorbereiden en daarbij zal de bestudeering van dezen inhoud hun later

goedE: diensten bewijzen.

DE SCHRIJVER.

.'.
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De electriciteitsmeter .

Eén der ibelangrijk'ste apparaten van onze electrische installatie in huis
of stal is de .,sobere zwarte electriciteitsmeter, binnen welks eenvoudJig
omhulseI heel wat techniSch vernuft is verwerkt. Maar ook om andere
redenen speelt de electrischemeter een voorname rol, omdat hij ten slotte
de beslissende stem heeft in de bepaling van ons stroomverbruik; hij
mag niet te veel kilowatturen aamvijzen, omdat daardoor de consument
met .gebruikte energie. moet betalen, ook niet te weinig, omdat dan de
electrische centrale het haar toekomend geldelijk bedrag niet ontvangt.
Voor beide partijen is het van :belang, dat de meter volkomen vrij: van
fouten is; vóÓr een electriciteitsmeter de wereld wordt ingezonden, is hij
dan ook op de ijk-}aboratoria terdege "gewiJkt en gewogen" en 'eerst na
langdurige controle van het aangegeven stroomverbruik zal men er toe
overgaan een meter bij, den stroomve.rbruiker te plaatsen.

Desondanksk'an, het voorkomen, dat een meter niet juist aanwijst;
vaak is dit e~n !gevolg vah een hevige electrische storing in de instarIatie,
waarin de meter is opgenomen, zooals bij kortsluiting of blikseminslag.

.' Bovendien kan controle van den meter een onzichtbare installatie-fout
aan het licht :brengen; om de;!le redenen mag re,gelmatig toezicht, door
den stroomverbruiker zelf, worden aanbevolen.

De meter is eigenlijk een electrisch motortje, van uiterst teere con-
structie; op de as van het motortje, welke as verticaal staat, zit een
vrij groote platte horizontale schijf, welke een draaiende beweging krijgt,
zoodra er stroom verihruikt w.ordt. Dit alles zit binnenshuis, maar door
een kijkglaasje in het omhulsel kalll men de schijf zien draaien.

Op den rand van die schijf is een roode streep aange.bracht, welke men
duidelijk langs het kijkglaasje kan zien passeeren; het tellen van het
aantal omwentelingen van de schijf is daard<o.or'vergemakkelijkt. Staat
de schijf stil, dan móét de roode vlek voor het kijkglas staan; is dit niet
zoo, dan is het gewensèht den plaatselijken monteur of meter-opnemer daar-
op attent te maken. Deze afwijking is wel is waar niet heel ernstig, doch
zij wijst er .op, dat het z.g. remvaantje van den meter Illiet goed is ingesteld,
hetgeen tot foutieve aanwijizing van het stroomverbruik aanleiding kan
geven.

Boven of onder het kijkglas staan enkele gegevens van den meter
vermeld; enkele daarvan zijn voor den verbruiker van. minder belang
(er staat o.a. op hoeveel stroom hoogstens door den meter mag vloeien,
v.oor welke spanning de meter gebruikt mag worden, enz.), doch één
ervan is zeer belangrijk, n.l. te weten hoeveel omwentelingen gelijk staan
met één kilowattuur. Kijkt maar eens op den meter; U ziet dan b.v.
staan 1 kilowattuur (kWh) = 300 omwentelingen (of 400 omwentelin-
gen, enz., dat hangt af van de grootte van den meter). Dit getal leert

5
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ons hoeveel omwentelingen de
schijf moet maken, "alvorens er
weer één kilowattuur meer op
onze stroom-rekening zal ver.,
schijnen; en met behulp van
dit getal kunnen we zelf na-
gaan, of de meter juist aan-
wijst. Hoe we dit moeten doen,
zullen we aan de hand van een
getallen-voorbeeld aantoonen.

Laat ons aannemen dat er
op den meter staat vermeld,
dat 300 omwentelingen gelijk
zijn aan één kilowattuur; we
laten dan in de huiskamer een
lamp van 100 Watt gedurende
b.v. een' uur branden en tellen
in dien tijd het aantal omwen-
telingen van de schijf. Uit de
verdere theorie zal blijken, dat
een lamp van 100 Watt in een
uur een tiende deel van een
kilowattuur verbruikt (want 100 Watt = 0,1 kilowatt), zoodat
de meter in een uur 30 omwentelingen behoort te ma.ken; is het
iets meer of minder, dan wijst de meter respectievelijk te veel of te
weinig aan, Deze pl10ef behoeft niet persé met een lamp gedaan te
worden; beschikt men over een kookplaat. of straalkachel, dan kan men
deze evengoed gebruiken. Neem b.v. een kookplaat van 1000 Watt; deze
verbruikt in één uur juist één kilowattuur, (want 1000 Watt = 1 kilo-
watt), zoodat de meter dan per uur 300 omwentelingen moet maken.
Ook is het niet noodzakelijk de lamp of kookplaat juist een geheel uur
in te schakelen; men kan ook volstaan" met b.v. 10 minuten, doch het
aantal omwentelingen behoort dan dienovereenkomstig minder te
bedragen.

Omgekeerd kan men deze methode gebruiken om het electrisch ver-
mogen te bepalen of te controTeeren; als b.v. bij het aansluiten van een
radiotoestel de bovengenoemde meter 90 omwentelingen in één uur

maakt, dan is het vermogen
van het toestel driemaal zoo
groot als van de lamp, dus
300 Watt.

Afb. 1.' Zoo ziet een electriciteitsmeter er
van binnen uit. Duidelijk ziet U de platte,
ronde schijf, welke draait, zoodra stroom

verbruikt wordt.

P E M 37018

7.~A c:
220 V

TYPE WG

(j) lIIII:IDDIm (j),
50-

cIJ 16939207 FABR

,'p

I KWH

300 OMW

::!TI!D>- ?>

Afb. 2. De aanwijzing en gegevens van een
electriciteitsmeter. Bij dezen meter zal, als,
de schijf 300 keer is rondgedraaid, één

kilowattuur verbruikt zijn.

6

Als er stroom door den
meter gaat zal de schijf met
róode vlek ronddraaien. Deze
draaiende beweging wordt langs
een groot aantal fijne rader-
tjes overgebracht op het te l-
w e r k. Op het telwerk leest
men het aantal verbruikte
kilowatturen af. Het laatste
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Afb. 3. Een kijkje in een laboratorium, waar meters worden geijkt. Er worden
hier 8 stuks aan den tand gevoeld en vergeleken met een zeer nauwkeurigen

meter om na te gaan, of ze niet te weinig of niet te veel aanwijzen.

cijfer; met rood omlijnd, geëft 'tiende deelen van kilowatturen aan; de
meter-opnemer noteert meestal alleen het aantal he el e kilowatturen'
en schrijft dus het laatste cijfer niet op.

7
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Tarieven en tariefspolitiek.
!
I
I' , Alle electriciteitsbedrijven in Nederland zijn in handen van de Over-

heid; er zijn provinciale- en gemeentelijke electriciteitsbedrijven. . Toch
zijn er in. ons land nog andere electrische .centrales; maar deze leveren
geen stroom aan de bevolking, beter: mógen geen stroom leveren. Zij
dienen uitsluitend voor bepaàlde fabrieken. .

Dat de electriciteits-voorziening van de bevolking in handen der
Overheid is, is te danken aan een juist inzicht, dat zij indertijd, toen de
electriciteit nog in de kinderschoenen stond, had in de ontwikkeling van
heteIectricitéitsverbruik. Want dat op het. oogenblik provinciën. en
gemeenten dankbaar zijn, dat zij, en niet particulieren, de electriciteit
leveren, geloof ik wél te rnogen beweren. Wat toch is' het geval: in
tegenstelling met verschillende andere overheidsbedrijven.is de electrisché
centrale één van de weinige insteJlingen, die rendeert. Soms wordt elk
jaar een aanzienlijke winst geboekt; ik ken een gemeente-centrale van
een plaats van ca. 50.000 inwoners, die in een jaar nota bene ruim één
rnillioen winst afwerpt! Een welkom bedrag om. tekorten op begrootingen
te dekken.

Dit feit brengt ons direct op het terrein van de tarieven voor den
electrischen stroom. Want degene, die zou meenen, dat in de boven-

I

t

Afb. 4. Een gedeelte van de machinezaal van een electrische centrale.
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bedoelde stad dan tpchzeker wel de prijs van e~n. kilowattuur verminderd
werd, slaat de plank mis; het gemeèntebestuur namelijk, dat .niet alleen
naar de centrale keek, maar tegelijk naar de andere gemeentebedrijven
met minder fraaie uitkomsten, nam het besluit, dat de gemeente,. als.
geheel beschouwd, die winst onmogelijk kon missen. Niet ten onrechte
spreekt men tegenwoordig dan ook van tariefsp 0 I i tie k,. Het is .niet
~ooeenvo-ldig om de stroonltarieven vast te stenen; niet alleen inde
centrale zdf, maar óók buiten haar liggen factoren, die bij het vast.
stèllen der tarieven een rol spelen. Als men echter spreekt over tariefs-
politiek, bedoelt men méér dan het zoo even vermelde. Men verstaat er
ook onder alle.pogingen, die. een electriciteits-bedrijf in hèt werk stelt
om door middel van v: e I' s chilI end e tarieven het stroomverbruik te
doen toenemen. -

Op het eerste moment voelen we een neiging in ons opkomen, om ons
tegen die wijze van handelen te verzetten. Stroom is toch stroom, aldus
redeneeren we en of men nu die stroom gebruikf voor licht of kracht,
voor warmte -of koken, dat mag toch geen invloed hebben op deh prijs!
lp. deze redeneering schuilt een kern van waarheid; maar toch zijn er
gerechtvaardigde redenen, waarom de stroom voor kracht niet. zoo dU~lr
is als voor electrisch licht; ook waarom het electrisch koken per kilowatt-
uur voordeeligel' is dan licht. Wànt. voor de electrische centrale is .niet
alleen van belang, hoeveel stroom wij verbruiken, maar ook is van
belang, wan n é é r we de stroom verbruiken. Dus ook het tijdstip
speelt een rol. Electrisch licht gebruiken we 's avonds; en wij niet -alleen,
maar op hetzelfde moment draait iedereen het licht aan en moet de
centrale een reusachtige hoeveelheid electriciteit leveren. Bijna alle
machines van de centrale zijn dan in bedrijf en vol belast. 's Middags,
daarentegen, als slechts enkele menschen electrisch koken en bijna geen
electromotoren in de fabrieken. draaien, levert de centrale slechts weinig
stroom. Dán kan ze nog heel wat meer leveren en dit nu wil ze- bereiken
met behulp van een lagen prijs.

Als overal het electrisch licht wordt ontstoken, moet de centrale iiJ
staat zijn om alle gevraagde stroom te leveren. Hoewel dat slechts
enkele uren' duurt, mag toch niemand teli:mrgesteld worden, dus moeten
turbines, dynamo's en kabels in staat zijn het gevraagde stroomverbruik
te leveren. In technische termen spreekt men van een p i e k bel ast i n g
van de centrale. Gedurende het overige deel van den dag envóóral des
nachts, is er een overschot aan machines in de centrale aanwezig: Dat
beteekent een groot kapitaal, dat ongebruikt wordt, maar waárvan' toch

- jaarlijks rente moet worden betaald en waarvan ~en deel moet worden
afgeschreven.

In streken met veel fabrieken wordt overdag nog behoorlijk veel stroom
verbruikt; 's nachts echter is het stroomverbruik ook daar zeer gering.
Doch daar weet men nog geen middel oP,; electriciteit kan 'men nu een-
maal niet in groote hoeveelheden bewaren (kleine hoeveelheden - gaat
eenigszins, in ac cum u 1 at 0 l' en; mocht iemand er' in slagen een
handige goedkoope manier uit te vinden om electriciteit zonder veel

. verliezen te kunnen verzamelen, dan zou hij daarmede de electrotechniek
een graoten dienst bewijzen).

Omdat het grootste gedeelte van de machines in de centrale en de kabels
buiten de centrale (in 'het "net", zooals dat heet) dient voor licht-

9
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Afb. 5. Dit is het Z.g. belastingsgebergte van een centrale; de hoogte gee:
het stroomverbruik aan. Tot 7 uur 's morgens is het zeer gering; dan neen
het toe, maar om 14.00 uur is er weer een inzinking. De meeste stroom (c
piek) moet 's avonds, bij het invallen van de duisternis, geleverd worde:

Vooral eind December is dat zeer veel. .

gebruik, is het rechtvaardig, dat ook het grootste gedeelte van c
kapitaallasten (rente- + afschrijving) verhaald worden op de lichtve
bruikers. Daardoor is de prijs per kilowattuur voor electrisch licht Vl
hoog. .

Kan deze prijs niet verfaagd worden? Dat kan zeker en in den loc
der jaren is hij ook aanmerkelijk lager geworden. Het is nog niet ze
heel lang geleden, dat men in afgelegen plaatsen 50. cent per kilowattm
moest betalen! Aan de hand van het bovenstaande zal het duidelijk zij
dat voor een lageren licht-prijs noodig is, dat 0 ver dag (en 's nachb
méér stroom verbruikt wordt. De meeste centrales hebben er daaro
naar gestreefd het stroomverbruik voor huishoudelijke doeleindE
(straalkachels, kookplaten, strijkijzer, radio, electrisch fornuis, stofzu
ger, snelkoker enz.) te doen toenemen. Inderdaad worden door die app
raten over de geheele linie duizenden kilowatturen aan stroom verbruTh
vooral als vele groote plaatsen in het stroomleveringsgebied liggen. :
specifiek landbouw-gebieden zou men echter meer succes oogsten dOt

. het stroomverbruik voor kracht op de boerderijen, door middel van extJ
lagen stroomprijs, aan te moedigen; als op duizend boerderijen eIken de
gedurende slechts één uur een moior van 2 pk wordt gebruikt, beteeke:
dit een totaal stroomverbruik van ruim een half millioen kilowattur~
per jaar. Iedereen zou daarbij gebaat zijn; ook de ~ uitsluitend - lich
verbruikers, want een deel der kapitaalslasten zou door het krachtve
bruik worden betaald.

10
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Er zijn nog altijd heel wat boerderijen, die geen aansluiting op - het
electrisch net hebben; hoewel men in het algemeen wel zou willen aan-.
sluiten, kan helaas deze wensch niet in vervulling gaan, meestal op grond
van financieele bezwaren. De positie van den boer is in dit opzicht heel
wat ongunstiger dan van een dorps- of stadsbewoner. Laatstgenoemden
krijgen de aansluiting gratis,; maar een landbouwer, die toch niet voor
zijn plezier, doch uit hoofde van zijn beroep buiten de bebouwde kom
woont, moet een deel van de aansluitkosten betalen Of een bepaald - vrij
hoog -,- stroomverbruik per jaar garándeeren. Dit is te betreuren en
ongetwijfeld heeft deze eisch een sterk remmenden invloed uitgeoefend
op volledige electrificatie van het platteland. Tegenover de hooge kapi-
taal-lasten, die op de electriciteitsmaatschappij zouden drukken, indien
zij tot een ver doorgevoerde aansluiting van boerderijen zou overgaan,
staat dan een hoog er i!!troomverbruik, terwijl bovendien de dagelijksche
werkzaamheden op de boerderij geschieden op een gunstig tijdstip; want
als de motoren in de fabrieken en . op de werkplaatsen draaien, werkt de
boer op het land.

Het tarief voor electrisch licht heet in den dagelijkschen omgang
"gewoon tarief" of "duur tarief". Stroom voor kracht is aan-
merkelijk goedkoop er (ca. 10 à 12 cent per kilowattuur) en stroom voor
huishoudelijke doeleinden (koken, stofzuigen e. G.) is nog goedkooper
(ca. 4 cent per kilowattuur), terwijl men 's nachts, b.v. voor een warm-
waterreservoir, stroom kan betrekken voor ca. 2 cent per kilowattuur.
Om echter te kunnen profiteeren van dien. goedkoopen huishoudelijken
stroom (4 cent, 's nachts 2 cent) is het noodig, dat men aan de centrale
aanvraagt den stroom te krijgen, niet volgens het "gewoon tarief", doch

Afb. 6. Terwijl i.n de fabriek de motoren draaien, werkt de boer op het land.
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volgens het v ast r e c h tot a ri e f. Hoe gaat de electriciteitsmaatschappij
dan te werk oni den door ons te betalen prijs te bepalen? In de eerste
plaats gaat zij na, hoe groot ons stroomverbruik was in vorige jaren,
toen wij nog alleen electrisch licht hadden in huis en op de hoognoodige
plaatsen in den stal en op het erf.Men neemt aan, dat ook in de toekomst
de verbruiker dezelfde hoeveelheid noodzakelijk licht zal verbruiken; dit
moet hij blijven betalen met "duur tarief". Doch alles wat hij nu, na het
aanvragen Vall het vastrecht-tarief, méér verbruikt dan vroeger (ten-
gevolge van kookplaten, radio, straalkachel, enz.) wordt hem berekend
2. 4 cent.

We zullen dit met een kort voorbeeld toelichten. Iemand, nog steeds
betalende volgens het "gewoon tarief", verbruikt 100 kilowatturen (af-
gekort: 100 kWh.) per jaar, b.v. à 25 cent, dus bedraagt zijn electrici-
teitsrekening per jaar f 25.-. Dezelfde persoon vraagt vastrecht-tarief
aan. Zonder bezwaar zal de electriciteitsmaatschappij dit verzoek inwil-
ligen, maar per jaar een zeker geldsbedrag eischen, z.g. va s t r e c h t-
bed rag, hetwelk steeds moet worden betaald, onverschillig hoe grooi
het stroomverbruik is. In dit geval zal dit vastrecht-bedrag f 21.-
bedragen; dit is zoodanig berekend, dat, indien de verbruiker weer dl
normale hoeveelheid stroom verbruikt (100 kWh.), welke hem nu echte!
worden berekend à 4 cent, hij in totaal evenveel betaalt als vorige jarer
(n.l. f 21.- + 100 X "f 0,04 = f 25.-). Tot zoover is er dus nog geer
verandering, noch in z'n voordeel, noch in zijn nadeel. Het voordee:
komt eerst, als door aanschaffing van nieuwe toestellen en (of) doo

. buitengewone omstandigheden het stroomverbruik (llOoger is Idan 10(
kWh., b.v. 180, kWh. Immers daarvoor worden hem slechts berekent
f 21.- + 180 X f 0,04 = f 28.20.

Terloops zij opgemerkt, dat het vastrecht-bedrag (f 21.-) meesta
wordt verdeeld over twaalf maanden; liefst de zomermaanden iets min
der, in den winter iets meer. Dit laatste geschiedt om psychologisch
redenen, omdat men in den winter, waarin méér licht wordt gebruik1
gemakkelijker méér zal hetalen dan in den zomer.

I'
11.

Om de menschen aan te sporen om ook 's nachts meer stroom te ver
bruiken, wordt van b.v. 's avonds elf uur tot 's morgens zeven uu
stroom geleverd voor ca: 2 cent per kilowattuur. Tegenwoordig is e
maar één middel om daarvan te profiteeren en dit nog alleen op di
plaatsen, waar men is aangesloten aan een Waterleiding, n.l. door gebrul
van een heet wat e r-r es er v 0 i r; hierin wordt 's nachts het, wate
verwarmd tot 80 à 90° C. en dank zij de bijzondere constructie van di
apparaten, waardoor de warmte niet verloren gaat, kan men den geheele
volgenden dag over warm water beschikken. Om volledig te zijn, zij no
even vermeld, dat, indien men wil profiteeren van den goedkoopen nach1
stroom, naast den electriciteitsmeter nog een extra-apparaat noodig iJ
een klok, die 's avonds om elf uur overscha~elt van het normale tariE
op het nachtstroom-tarief; voor deze klok vraagt de electriciteitsmaal
schap pij maandelijks een kleine. huur.

Een andere tariefsvorm, die in wezen overeenkomt met het bove]
beschreven vastrecht-tarief, is het w 00 n h u i s-t a r i e f. Hierbij wore
het licht-verbruik ges c h a t naar aanleiding van het aantal kamer
dat men bewoont. De lezer zal onmiddellijk het verschil zien met hl

~;
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vastrecht-tarief; toén immers werd het lichtverbruik niet geschat, maar
bepaald naar aanleiding van het verbruik in vroegere jaren, toen men
nog alleen stroom voor licht gebruikte. Bij het woonhuistarief houdt men
géén rekening met het stroowverbruik in voorafgaande jaren, doch de
electriciteitsmaatschappij redeneert aldus: mijnheer A. bewoont een huis
met twee woonkamers en twee slaapkamers, een keuken en kelder, in
totaal met een oppervlakte van zooveel vierkante meter en behoort dus
per jaar zus en zooveel kilowatturen te. verbruiken; alles wat hij méér
dan dit hedrag verbruikt krijgt hij voor goedkoopen stroomprijs (ca.
4 cent).

Men voelt wel aan, dat hierin een onzekere factor schuilt. In de,steden
zal inderdaad het grootste deel van de bevolking alle beschikbare kamers
regelmatig bewonen; op het platteland is. daar geen sprake van, Iedereen
toch kent de ruime landbouwerswoningen met meestal een salon, waar
slechts enkele keeren per jaar wordt vertoefd.
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Het kilowattuur,de lamp en
een rekensommetje.

~

I

I,

I
I

Reeds enkele keeren hebben we gesproken over "kilowatturen" (af-
gekort "kWh"), zonder eigenlijk de. precieze beteekenis van dit woord

- te hebben verklaard. "Kilowattuur" is een samenvatting van twee woor-
den: kilowatt en uur. Een motor van één kilowatt verbruikt in één uur
juist één kilowattuur; in twee uur verbruikt diezelfde motor twee kilo~
wattuur, etc. Een motor van drie kilowatt verbruikt in één uur drie
kilowattuur; in twee uur zes kilowattuur, etc.

Eén kilowatt is duizend W:itt ("kilo" wil altijd zeggen "duizend";
1 kilometer is 1000 meter, 1 kilogram is 1000 gram). Als op een lamp
in de huiskamer staat ,,100 Watt", dan is dit dus gelijk aan 0,1 kilowatt;
en als deze lamp één uur brandt, zal zij dus verbruiken 0,1 kilowattuur.
Moet men 25 cent per kilowattuur betalen, dan kost deze lamp per uur
2,5 cent. De meeste vooraanstaande lampenfabrieken garandeeren, dat
hun lampen duizend uren kunnen branden. De bovengenoemde lamp van
100 Watt zal in duizend uren 1000 X 0,1 = 100 kilowatturen verbruiken.
Geen kleinigheid, want voor die 100 kWh betaalt men nota-bene f 25.-'!
Een electrische lamp is dus tijdens haar leven een dure klant. De aan-
schaffingsprijs (laat ons zeggen twe~ gulden) speelt slechts een kleine
rol. En nu is de vraag nog, of we van die 100 Watt behoorlijk licht
krijgen; want daar gaat het ten slotte om. Daarom ziet men tegenwoordig
op de lampen, naast het aantal Watts, óók staan de hoeveelheid licht,
die de lamp uitzendt (b.v. 111 Watt,' 150 Decalumen of 28 Watt, 25
Decalumen), uitgedrukt in Decalumen (afgekort DLm). Een lamp is des
te betér, naarmate zij bij hetzelfde aantal Watts méér Decalumen licht
uitzendt; daarom zijn alle fabrieken er toe overgegaan op de lamp aan
te geven hoeveel licht zij uitzendt. Als U een lamp bekijkt, ziet U daarop
drie getallen staan, n.l. het aantal Decalumen, het aantal Watts en de
spanning (b.v. 220 volt).

Veel echte theorie hebben we nog niet geleerd. Maar toch zijn we
reeds in staat uit te rekenen, hoeveel het gebruik van bepaalde electrische
toestellen gedurende een zekeren tijd zal kosten. Om de gedachten te
bepalen, veronderstellen we een korte Decemberdag, waarbij niet alleen
's avonds (gedurende b.v. 4% uur), maar ook 's morgens (gedurende
b.v. twee uur) licht ontstoken wordt; laat ons aannemen, dat er 's mor-
gens in huis en in den stal resp. een lamp van 100 Watt en 75 Watt
brandt, 's avonds alleen in de huiskamer een lamp van 100 Watt en
gedurende b.v. anderhalf uur nog op een andere plaats (keuken, buiten-
licht) een lamp van 60 Watt. Samenvattend brandt dè lamp van 100 Watt
dus 6% uur; omdat 100 Watt = 0,1 kilowatt,' verbruikt dus deze lamp
daarbij 6% X 0,1 = 0,65 kilowattuur. Kost één kilowattuur 20 cent,
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Afb. 7. Let op de getallen, die op de lamp staan: de spanning (220 volt),
het vermogen (99 watt) en de hoeveelheid licht, welke de lamp-uitzendt

, (125 decalumen): .

I
I
j

dan moet V09r genoemde lamp worden betaald 16,25 cent. Dë lamp van
75 Watt brandt gedurende 4 uur en, omdat 75 Watt = 0,075 kilowatt,
verbruikt zij in dien tijd 0,075 X 4 = 0,3 kilowattuur, hetgeen 7,5 cent
kost. Rest nog een lamp van 60 Watt, die anderhalf uur brandt en,
omdat 60 Watt = 0,060 kilowatt, dus verbruikt 0,06 X 1,5= (},09
kilowattuur, die 2,25 cent kosten... .

Naast lichtverbruik zal er echter in 't algemeen ook overdag stroom
verbruikt worden. Laat ons aannemen, dat men in het bezit 'is van:een
electrische kookplaat (of kookplaten) met een totaal vermogen' van
2000 Watt en dat deze plaat in den loop van den dag gedurende één uut
vol ingeschakeld gebruikt wordt (in. werkelijkh~id wordt die p~~
waarschijnlijk langer dan een uur ingeschakeld, maar ze zal. dan nie,.t
steeds "vol" ingeschakeld zijn!); ze verbrUikt in dien tijd 2 kilowattuur.
(want 2000 Watt = 2 kilowatt), en rekenen we hiervoor het gÜedkoopE!
vastrecht-tarief, b.v. 4 cent per kWh., dan: kosten.de,ze .~~e.n.t j

Een ander heeft nog een radio met een. vermogen van b:v. 100 Watt,
welke per dag twee uur speelt, zoodat verbruikt wordt 0,1 X2 = 0,2
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kilowattuur; heeft men vastrecht-tarief, dan kost dit bijna' eén
(afgerond naar boven). Een derde heeft nog een theelichtje, stofzui

snelkoker enz., waarvan het stroomverbruik Voor ieder afzonderlijk bep
kan worden; de kosten daarvan per dag beteekenen niet veel (straalkac
echter leggen wel gewIcht in de schaal; een kacheltje met twee eleme:
- elk element is meestal 500 Watt - heeft een vermogen van 1000\
en verbruikt dus per uur 1 kilowattuur)'. Een belangrijke. post -is nog
stroomverbruik van eventueele electromotoren. Stel, men heeft
motor van twee paardekrachten (afgekort "pk"), die in den loop
den dag 2 uur gebruikt wordt; als men nu weet, dat één paardekr
even groot is als % kijowatt, dan is dus 2 pk gelijk aan 2 X % =
kilowatt en dus verbruikt deze motor in twee uur 2 X 312= 3 kilov
uur; betaalt, men voor kracht 12 cent per kilowattuur, dan kost
stroomverbrUik 3 X 12 = 36 cent.

Resumeerend kan men dus het volgende noteeren:
I

I
Stroomverbruik op een dag in December.

11amp van 100 Watt """"''''''''''''''''
1 " " 75 " .. . ..." .. .. ... ... .. .. ..
1" " 60" ''''''''''''''''''''''''
Kookplaten, totaal 2000 Watt ............
Diversen (radio, stofzuiger enz:) geschat
Kracht, totaal 2 pk (= 1,5 kW)

Totaal

I

" I
I

Afb. 8'. Het oog is een gevoelig onderdeel.
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VerbrUik I
0,65 kWh!
0,3 " I
0,09" I
2,-" 1
1,-" I
3,-" I
7,04 kWh I

Kosten in ce
16,25
7,5
2,25
8,-
4-,

36,-
74,-

Deze berekening maakt
aanspraak op volledig
daarvoor is het verschil
schen diverse huisgezinneJ
groot. Zij is bedoeld als sc:
en moge een leidraad zijn
diegenen, welke een con
berekening van hun stroOI

'bruik wenschen te doel
vooruit het stroomverbruil
een nieuw aan te schaffeJ
paraat willen begrooten.

Op deze plaats wil ik
iets opmerken' over het
trisch licht. Oppervlakki:
schouwd lijkt dit licht wi
nauwkeurig onderzoek
het allesbehalve wit te
Zonlicht is wit; dit with
licht bestaat niet op zi<
maar is een mengsel va
kleUiren: rood-, oranje-,
groen-, blauw- en viole1
De kleuren van de



boog zult U zeggen; inderdaad, een regenboog ontstaat, doordat _het
witte zonlicht, dat op de regenbui valt, in het water gesplitst wordt in
de haar samenstellende kleuren. Het licht van eenelectrische lamp
bevat blijkens onderzoek niet alle kleuren van de regenboog; geel komt
er sterk in voor en nauwkeurig beschouwd is het electrisch licht dan
ook geel. -

Bij onvoldoende verlichting moet het oog zich veel inspannen. Het
oog is een gevoelig onderdeel van het menschelijk organisme en een
groote inspanning van 4et oog heeft onvermijdelijk zijn terugslag op ons
gestel. Als de verlichting overal gelijkmatig. is, gaat het nog eenigs-
zins; maar vooral voor helderheidsver s c hilI e n is het oog uiterst
gevoelig. Hoe dit op ons geheele lichaam een schadelijken invloed kan
uitoefenen, toont onderstaand résumé:

oorzaak -~ gevolgen bij de gevolgen bijoogspieren -. het zenuw-stelsel

I
....-

...

1

\

ooglens moet
sterker samen-
trekken

)nvoldoende
\Terlichting

-) méér energie

,oogleden-spi~-
ren (gedurig ;sa-
nlengetrokken

.

verdere-~
volgen

ge-

I
."

/ hoofdpijn
l dui[zeligheid
) ach teruit-

-. \ gang. van
I het gezichts-
\ vermogen.
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De met een zesde ziniuig.man

Electriciteit is iets merkwaardigs. Men kan het niet zien, niet hooren
en niet ruiken. Maar toeh weet men, dat het bestaat, omdat men het
kan v 0 e 1e n. Blinde menschen, blind geboren, weten toeh, dat er ver-
schil is tusschen water, aarde, vuur, enz., niet omdat ze het zien, maar
omdat ze het voelen. Ten opzichte van de electriciteit zijn wij allemaal
blind. Direct de electriciteit zien, kunnen we niet; direct de electriciteit
voelen, kunnen we wel. Als er door een koperen draad een electrischen
stroom gaat, dan is het niet raadzaam om het begin en eindpunt. van
dien draad vast te pakken, want dan zouden we een schok voelen; indien
die draad lang en dun is en er vloeit een sterke stroom door (b.v. 10
ampère), dan kan die schok levensgevaarlijk zijn. Later komen we daar-
op terug. .

De meesten van de lezers zullen een accu kennen. "Accu" is een af-
korting van "accumulator", hetgeen "verzamelaar" beteekent. Hoe komt
men aan dit woord? Dit kan men op een eenvoudige manier als volgt
verklaren: in den accumulator zitten vlakke platen, bedekt met lood-
verbindingen en tusschen deze loodplaten staat een vloeistof, verdund
zwavelzuur. Deze stoffen samen, loodplaten en zwavelzuur, bezitten een
zeer bijzondere eigenschap. Want als men een electrische lamp neemt
met twee draden (langs den éénen draad in de lamp en langs den anderen
eruit) en men verbindt deneenen draad met één der loodplaten en .den
anderen draad met de andere loodplaat, dan zou men zien, dat de lamp
brandt. Er stvoomt dan electriciteit door die lampen men beschouwt
nu de accu als een "verzamelaar" van electriciteit.

Zóó wordt het althans vaak gezegd en geschreven. Deze voorstel-
ling is wel het gemakkelijkst te begrijpen, maar ze is niet geheel juist.
Laat ons eens aannemen, dat wij iemand kennen,die de bijzondere gave
bezit om electriciteit te zien; iemand dus met een zesde zintULg. Als die
persoon zou kijken naar den accu en de brandende lamp, dan zou hij

. zien, hoe er aan den eenen kant electriciteit ULt den accu stroomt" door
de lamp vloèit en aan den anderen kant uit de lamp vloeit naar den accu,
in den accu gaat, door den accu heen stroomt, er weer uit komt, enz., enz.
Met andere woorden de electricite1t loopt rond, circuleert. De accu ge-
draagt zich dus als een waterpomp je, dat aan de eene zijde water in de
lamp perst en aan de andere zijde evenveel water eruit zuigt. Dit is dus
iets heel anders dan een vat, dat met water gevuld is en een paar meter
boven den grond is opgesteld, waarin men een opening in den bodem
maakt; het vat loopt leeg; er stroomt dan ook weliswaar water uit het
vat, maar dit komt er niet meer in terug. Dit vat met water zou men
met recht kunnen noemen een "water-verzamelaar". Vroeger dacht men,
dat een accu precies zoo werkte als dat vat en daarom noemde men hem
"electriciteits-verzamelaar". Maar dit is dus niet juist; in den accu zit
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Afb. 9. Dit is een 4 volts accu,
die stroom levert aan een lamp.
De stroom: loopt maar steeds

rond.
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Afb. 10. Zooals een pomp het water doet
rondloopen, zoo doet een accu de

electriciteit circuleeren.

ni eteen groote hoeveelheid electriciteit, die hij op een gegeven oogen-
blik zou kunnen loozen; neen, de accu moet men vergelijken met een in
bedrijf zijnde waterpomp, die water aan den. eenen kant wegperst, maar
aan den anderen kant evenveel, water terugzuigt ; die dus het water laat
rondLoopen, meer niet.

Onze denkbeeldige persàon, bovengenoemd, met het merkwaardige zesde
zintuig om electriciteit te zien, kan ons heel veel nieuws vertellen. Hij
begint met op te merken, dat de electriciteit, waarover wij kleine men-
schen ons het hoofd breken, niets bijzonders is, Want dat ze 0 ver a 1,
waar ook, aanwezig is. Niet alleen overal in de lucht om ons heen, maar
ook nog in hooge luchtlagen (tot in de stratosfeer toe) en ook binnen in
alle vaste stoffen en vloeistoffen. Neem een stuk hout, .ijzer, glas, steen,
het doet er niet toe wat, overal daarin zit electriciteit. Hij geeft ons
meteen den goeden raad om maar niet te pröbeeren ons dat voor 'te
stellen; daarin zouden we niet gemakkelijk slagen. Eerst wanneer men
precies weet hoe lucht, water of een willekeurige vloeistof, hout, steen,
koper of een- willekeurige andere vaste stof eigenlijk is samengesteld, kan
men zich een voorstelling maken, hoe het mogelijk is, dat er overal
electriciteit is.

Nadat we de mededeeling van onzen zegsman, dat er overal electriciteit
is, goed tot ons hebben laten doordringen, vertelt hij ons het yolgende
nieuws. Jullie gewone menschen hebben enkele stoffen, b.v. kop e r,
a 1u min i u m en ij ze r waarin, als ik goed kijk, de electriciteit vol-

. komen los zit. In alle andere stoffen, zoowel vaste als gasvormige stof-
fen (dus hout, porselein, glas, steen, rubber, lucht) zie
ik, dat de electriciteit vast zit. Dankbaar maken we gebruik van deze
opmerking; want, hoewel hij die opmerking langs zijn neus weg maakt,
zal blijken, dat ze voor ons van belang is. Immers in stoffen, waarin de
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electriciteit los zit, zal de electriciteit kunnen stroomen (als water in
een bÛis); en in stoffen, waarin ze vast zit, zal ze misschien hoogstens
een weinig heen en weer kunnen trillen, maar niet kunnen stroomen.
Daarom zullen we koper, aluminium en ijzer, waarin dus de electriciteit
niet gebonden is, gel e i der s van de electriciteit noemen; en de andere
stoffen (porselein, rubber, lucht, enz.) geven we den naam ni e t-
g e I e i der s of met een vreemd woord iso I a tor e n. Resumeerend
kunnen we zeggen: electriciteit is overal; in geleiders zit ze ros, in
isolatoren vast. .

We keeren nu terug naar den accu met er op aangesloten een lamp.
In de koperen draden van den accu naar de lamp zit losse electriciteit;
in de lamp zelf idem en ook in de loodplaten en het verdund zwavelzuur
van den accu. Dank zij den accu zal nu deze losse electriciteit aan het
stroomen gebracht worden; de accu maakt dus géén electriciteit, want
die is er, overal, doch. hij brengt de aanwezige electriciteit aan het
stroomen. Dat de accu dat kan, is een gevolg van scheikundige werking
tusschen de loodplaten en het zwavelzuur, doch daarin willen wij ons
niet verdiepen. We stellen ons tevreden met het resultaat en dit 'is: de
accu oefent aan den eenen kant een druk uit naar buiten op de electriciteit
en stuwt dus deze naar de lamp toe en aan den anderen kant zuigt de accu
de electriciteit uit de lamp terug. Er wordt dus d I' U k op de electriciteit
uitgeoefend; in de electriciteitsleer .noemt men dit geen druk, maar
spa nni n g en de grootte van deze electrische spanning wordt aange-
geven in V 0 I t. Onze gids' in het land der electriciteit doet nog 'een
poging, om het wat nauwkeuriger uiteen te zetten; hij zegt: altijd als
er iets gebeurt in de natuur, is er een oorzaak en zoo is de electrische
spanning de oorzaak van den electrischen stroom. Doch dit wordt ons te
bar; het begint zoowaar op filosofie te lijken. We vallen hem dan ook
maar meteen in de rede met de opmerking: alles goed en wel, beste
vrind, we hebben uit je uiteenzetting wel zóóveel ~grepen, dat die
electrische spanning zoo ongeveer werkt als een pomp, die aan den eenen
kant het water aanzuigt en aan den anderen kant hetzelfde water weg-
perst. Zoo ongeveer zuigt ook de accu aan den eenen kant de electriciteit
uit den koperdraad en aan den anderen kant perst de accu diezelfde
electriciteit, welke door de:n accu heen loopt, in den koperdraad naar de
lamp toe. Op jouw gezaggelooven we dan verder, 'dat die electriciteit
door dien koperdraad en lamp blijft rondloopen; wij zien dat jammer
genoeg wel niet, jij ziet het wel, maar de griep-bacillen zie ik ook
niet en toch heb ik ondervonden, dat ze er zijn; sedertdien 'ben ik goed-
geloovig geworden.

A propos, zoo vra.gen wij onzen gids, loopt die electricit~it hard? En
of, ontsnapt hem; de snelheid van julIie vliegtuigen is Ier niets bij..
Collega's van me, zegt hij verder, hebben die snelheid eens uitgerekend:
300.000 km per seconde. Een duizelingwekkend vaartje! In één seconde
bijna tien keer rond de aarde; heel iets anders dan "een reis rond de .

wereld. in zeven dagen". Ja, zegt de gids, en weet U, wat nu zoo heel
mooi is: als ik kijk naar den accu of naar een ra.dio of naár den stroom,
welke door die bovengrondsche leidingen daar bij jullie over het land
gaat of naar den stroom door een stofzuiger, overal loopt de electriciteit
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even hard. Maar, voegt hij er aan toe, er loopt niet altijd evenveel electri-.
citeit ; als je, in gedachten, die draden doorsnijdt, dan loopt er bij den
eenen draad in één seconde méérelectriciteit door de doorsnede dan bij
den anderen draad. Van deze opmerking nemen wi goed nota en wij
spreken af, dat we de hoeveelheid electriciteit, die per seconde door de
doorsnede van een draad vloeit, zullen noemen de s t r oom s ter k t e.
Deze sterkte van den stroom -wordt uitgedrukt in a m p 'è r e s (afgekort
door amp. of A) ~

Hoe. komt het, dat de stroomsterkte den eenen keer grooter is dan den
anderen keer? Omdat er minder weerstand is, zegt de gids. De draden
bieden tegenstand' aan den stroom en naarmate deze weerstand kleiner
is, 'is de stroomsterkte grooter, Een groot geleerde op het gebied der
electriciteit, G. S. Ohm, heeft ontdekt, dat het product van de stroom-
sterkte (in ampères) en den weerstand (welke wordt uitgedrukt in ohms)
precies gelijk is aan de electrische spanning (in volts). Deze belangrijke
uitkomst heet kortweg "de' wet van. Ohm". Men kan dus schrijven:

Spanning = stroom X weerstand
in volts in ampères in ohms.

Enkele voorbeelden:

a. Als door een electrische lamp met weerstand 440 ohm een stroom
van 0,5 ampère vloeit, is de spanning op de lamp 220 volt (440 X 0,5
= 220).

b. als de weerstand van een straalkachel 110 ohm is en deze kachel
wordt aangesloten op een spanning van 220 volt, dan vloeit er een.
stroom van 2 ampère door (220 --: 110 X 2).

c. als een paard, op den grond staande, een weerstand heeU van 500
ohm en het komt in aanraking meteen onder spanning staanden draad,
die ten opzichte van de aarde een spanning heeft van 50 volt; dan vloeit
er een stroom van 0,1 ampère door het paard (50 =.500 X 0,1).

Dit alles is wel interessante stof, maár gemakkelijk is het 'niet! Voor
wij verder gaan loopt' onze gids even zijn huis binnen en komt terug met
voor ieder een appel: een zure appel. "Om doorheen te bijten" zegt hij.
Een oogenblik heerscht er alom stilte. Het dringt tot ons door, dat we
nog een paar moeilijk verteerbare pillen te slikken krijgen. Maar. onver-
saagd van nature volgen we, nieuwsgierig, onzen leider verder in het
land der electriciteit (ook wel genoemd: het land der onbegrensde mog'e-
lijkheden) . <lI'er inleiding zeg,t de gids: een accu, met een spanning van
2 volt; stuurt door een weerstand van een halve ohm een stroom met
een st~I'kte van vier ampère (2 :- 4. X 0,5). Dat is gel ij kst r 0 0 m,
zegt hij erbij. Die stroom namelijk loopt steéds rond in dezelfde rich-
ting. De plaats, waar de stroom uit den accu komt, zullen we pos i-
tie Ve kIe m noemen en de plaats, waar de stroom er weer in komt,
neg a tie v e kIe m .(bij de positieve klem zetten we het teeken + ,
plus, bij de negatieve klem het teeken -, min). Tot zoover kunnen we
den spreke'r nog wet volgen, maar nu wordt het ineens moeilijk, als hij
begint te praten over wis s els' t r oom; dat is een electrischestroom,
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zegt hij,die nu eens den eenen kant ,uitloopt en dan Weer den anderen
'kant. Dus zooiets als de uitwijking van den slinger van de staapklok in

de gang! Die slinger wijkt eerst naar links uit, keert dan terug, gaat
door.. het ;midden en >wijkt dan naar rechts uit, keert, weer om, enz;. Zóó
doet ook wissels~room. Zooals veel dingen in de electriciteit gebeurt het
natuurlijk vlug, héél vlug. De slinger van de klok heeft ongeveer één
seconde noodig om van de uitersten, links'chen stand naar den. uitersten,
rechtschen stand te gaan, maar in dienzelfden tijd, dus in' één seconde,
keert de wisselstroom (welke hier in ons dierbaar land door alle electri-
sche draden stroomt) vijftig keer om! .

\ Onze zegsman lacht geheimzinnig. Misschien om ons gezicht, dat er
eenigszins "dom" uitziet. Ja, zegt hij, jullie vragen je natuurlijk af,
waarómdie ingewikkelde en bijna onbegrijpelijke wisselstroom, terwijl
toch gelijkstroom zoo veel eenvoudiger is. Hij raadt het goed, want we
begrijpen inderdaad niet, waarom nu overal wisselstroom gebruikt wordt.
Dat is eigenlijk "kost" voor de specialisten in het vak, zegt de gids,
maar dit kan ik jullie, alvast zeggen, dat in de electrische centrale
gemakkelijker wisselstroom ,dan gelijkstroom opgewekt kalt worden. En
aangezien wisselstroo:rp. evengoed als gelijkstroom gebruikt kan worden
voor licht, kracht en verwarming, doen ze dat. Bovendien schijnt het
dat, als er wisselstroom door de electrische kàbels of luchtleidingen
gaat, de energie-verliezen danmir.derzijn. Hoe bedoel je dat, vragen we
even, e 11e I' gi e,.v er.l i e z SJn? Oh, dat zit hem hierin: als de electrische
centrale in Amsterdam b.v. 1000 kilowatturen' stuurt in een kabel naar
Utrecht, dan moet je ni'et denken, dat er in Utrecht ook werkelijk 1000
kilowatturen ~komen; neen, b.v. slechts 900. Er is dan een energie-
verlies van 100 kilowatturen. Waar is die dan 'gebleven, vragen we OP"
nieuw, dat kan toch niet zOo maar iÎl "het niet" verdwijnen?

Hij kijkt ons aan, kucht eens ~n vertelt: juIlie kennen een stoom"
machine; die stoommachine kanarheid'verrichten, Waar haalt die
machine dat vandaan? Uit den stoom. 'Jullie kennen ook een benzine"
motor, die' kan ook arbeid verrichten (of energie leveren., wat hetzelfde
beteekent) , maar die haalt het~uit de benzine. Ook een mensc:h of dier

a

Afb. 11. In benzine, voedsel en kolen zit energie. Bovenstaande figuur toont
hoeveel kilogram kolen eén centrale in achtereenvolgende jaren noodig had

om één kilowattuur te leveren. . .
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Afb. 12., Deze afbeelding stelt.. één van de vele gevallen voor, waarin de
warmte"ontwikkeling door. den electrischen stroom zeer nuttig is, namelijk
een kunstmoeder. Links ziet U haar "thuis", tusschen 't krç>ost; rechts

poseert ze. Men kan rechts duidelijk de zes warmte-gevende kooldraad"
lampen zien. '

kan energie I€wer~n en
haalt die uit het voedsel.
In voedsel, stoom, ben-
zine, kolen e. d. zit dus
blijkbaar energie; die
energie wordt door den:
mënsch, resp. benzine- en
stoommachine, omgezet in
arbeid. Het plijkt nu, dat

in de heele natuur, dus op
onzen geheelen aardbol en
overal daarbuiten, een
zekere hoeveelheid ,ener- ,
giezit opgehorgen, welke
nooit kan vermeerderen
of verminderen. Maar wel
kan die energie, die
meestal in vermommingen
aanwezig is, door ons of
een machine worden om-
gezet in een anderen
vorm, waardoor ze beter
voor ons bru*kbaar is.
B.v. in kolen zit energie.
maar daar hebben we
niets .aan ; verbranden we
echter die kolen, dan
wordt die energie omge-
zet in war m teen daar
hebben we wel iets

Afb. 13. Electrische grondverwarming bij het
kweeken van Begonia door middel van :zeven

kabeItjes Op ongeveer 20 cm diepte.
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Onze gids heeft reeds een en ander verteld over gelijkstroom en wissel-
stroom. Doch degenen onder de lezers, die wel eens te maken hebben
gehad met electrische motoren, zullen ongetwijfeld ook reeds den naam
dra a i s t r oom zijn tegengekomen. Wat is dat nu weer? Iets nieuws?
Neen, niets nieuws, want draaistroom is d r i e wisselstroomen bij elkaar,
doch wel iets bijzonders. U kent allen een magneet en U weet ook; dat
het eene uiteinde van zoo'n magneet noordpool heet en het andere
uiteinde zuidpool. Maar nu het volgende: we nemen een gewoon stuk
ijzer, dus géén magneet, en wikkelen er een koperdraad om, waardoor
we een stroom sturen. Dan blijkt, dat het stuk ijzer tengevolge van
dien stroom een magneet ,wordt; dit is nieuw en l1elangrijk. Mét een
stroom kan men dus een stuk ijzer magnetiseh maken; is het gelijk-
stl'Oom, dan' wordt het ééne uiteinde zuidpool, het andere noordpool.
Is het wisselstroom, dus een stroom, die steeds omkeert, dan is afwisse- '

lend het eene uiteinde zuidpool en noordpool; men zoU: het dan een
wissel-magneet kunnen noemen. Bijeen z.g. draaistroom-motor is er niet
één, maar ,zijn er d ri e wisselstroomen, die .elk langs een aparten draad
worden toegevoerd en langs één gemeenschappelijken ,draad terugvloeien
(dus loopen er v ier draden; soms kan de viel'de draad ",-ervallen or
beter gebruikt men de aarde als vierde geleider). Elk van die wissel-
stroomen vormt in den motor '

een wissel-magneet en - nu komt
iets wonderlijks .,- die drie wis-
sel-magneten vormen samen als
het ware ,één nieuwe magneet,
die ronddraait. Dus door de com-
binatie van driewisselstroomen
ontstaat een ron ddr a a i e-n d e
noordpool en zuidpool en dáárom
heeten die 3 wisselstroomen samen
d,r a a'istroom en de motor, wiens
werking erop berust, een dra a i-
stroommotor. U zult .nu ook be-
grijpen, waarom U altijd. in onze
polders v i.e r electrische leidingen
ziet loopen; door elke leiding loopt
een wisselstroom, doch ze keeren
gezamenlijk terug door den vier-
den draad.

aan! Zoo is ook de electrische stroom een vorm van energie
(het zou ons te ver voeren om dit te verklaren), 'die we, ook kunnen
omzetten in warmte. Soms is dat gewenscht (b.v. in een electrisch
kacheltje of kookplaat of kunstmoeder), maar soms niet. Bijvoorbeeld
de electrische kabel van Amsterdam naar Utrecht blijkt ook warm te-
worden, maar dat hadden we liever: niet, want daardoor gaat 100 kilowatt-
uur verloren en dat is niet de bed,oeling. In den winter kunnen we vaak
zien, hoe e~ electrische kabel den grond verwarmt; boven den kabel
namelijk dooit de sneeuw vlug weg. De kabel zorgt dus zelf voor een
warm bedje, maar voordeelig is dit niet, want de centrale laat de ver-
bruikers het verlies betàlen!

De draaistroommotor.

Er zijn ook gevallen, Waarbij doelbewust er naar wordt gestreefd, dat
in den kabel zooveel mogelijk Warmte ontstaat. Ik denk hierbij aan den
geforceerden groei van bloemen en groente in kassen;
daarbij worden op ca. 20 à 25 cm diep en op afstanden van ongeveer
50 cm naast elkaar kabels in den grond gelegd; de stroom door deze
kabels verwarmt den bodem. Deze z.g. verwarmingskabels zijn speciaal
door de fabrieken gemaakt en bestand tegen hooge temperatuur. Het is,
zOo noodig, ,voldoende om alleen '8 nachts den stroom in te schakelen;
de grond houdt de warmte goed vast en de temperatuur daalt, in den
loop van den dag met niet meer dan 4 à 5 graden Celsius. Men kan dus
profiteeren van het zeer goedkoope nachtstroom tarief.

/
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De draaistroom-motor is dé
motor bij uitstek. Op alle gebied

w
z

Afb. 14. Een, draaibaar opgestelde
magneet wijst met het eene uiteinde

naar, de noordpool van de aarde.
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riem en een riemschijfgeiorgd
worden, daLhet eigenlijke werk-
tuig langzamer draait; doch
een mooie oplossing ls dit niet,
omdat het verschil te groot is.
Een stroohakselsnijder b.v.
moet ongeveer 150 keer in een.
minuut ronddraaien, dus moet
het toerental van den" motor
tot een tiende deel worden
verminderd. Beter is daarom
een motor te koopen met
aangebouwde tandraderen-kast,
waarin het toerental door mid-
del van tandra.deren reed!'! tot
ca. 350 toeren per minuut wordt
teruggebracht. Ten overvloede
bezitten deze typen nog aan
beide einden een riemschijf met
ver s c h UI en cl e diameter.

Kortsluitanker-motoren (een
tweetal veel voorkomende fabri,
katen zijn de S. K. A.-motor
van Heemaf en de E. M. F.-
motoren van de Electromoto-
rEmfabriek uit Dordrecht) wor-
den voor de ,meest uiteenloo-
pende vermogens gemaakt; tot
1ÖO pk, 200 pk en hooger, doch
voor de boerd,erij kan men met
heel wat minder volstaan. Om
de gedachten te bepalen volgt
onderstaand eens een opsomming van het benoodigde aantal
ten voor de verschillende werktuigen:

kleine dorschmachine zonder 'hulpapparaten
elevator
aardappelsorteermachine
maalmolen

stroohakselsnijder

Het hangt er nu maar van af, wat men voornemens is met den electro~
motor te doen, om te weten welk vetmogen men moet aanschaffen.
Stilzwijgend veronderstel ik hier, dat men slechts één motor koopt, een
verplaatsbare motor, die men voor aandrijving der verschillende apparaten
gebruikt; doch daarop komen wij later terug. Zooals bekend is, is elke
motor voorzien van een naamplaatje; oP. dat plaatje staat O.a. v~rmeld
het vermogen :van den' motor en bovendien de spanning, waarvoor hij

kan hij worden toegepast en als U ergens een electromotor ziet staan (op
een boerderij of bij een ambachtsman of een poldergemaal) is het stellig een
draaistroonunotor. Men kan hem koopen in de meest uiteenloopende
grootte; hoewel zware motoren, zooals b.v. in gebruik bij' loondórschers
met persinstallatie, iets verschillen in 'bouw van lichtere typen, maar
daarover' straks. -

Er zijn ook andere motoren dan draaistroom-motoren; b.v. het motortje
in een stofzuiger of van de waschmachine. Doch deze typen zijn alleen
voor licht werk; daar loopen ook géén drie draden naar toe, doch slechts
twee, m. a. w. men kan deze onmiddellijk op een stopcontact aansluiten.
En óok bij deze typen is nog variatie; misschien hebt U het wel eens.
gezien, dat er waschmachin~motort;jes zijn, die niet uit zichzelf aan-
loopen, doch die men eerst een "zetje" moet geven en andere, die wél
onmiddellijk uit zichzelf beginnen te draaien; 'de laatste zijn duurder.

Doch zoodra het gaat om zwaarder werk, ÎS een draaistroommotor
noodig. En ()mdat dit :z;oo'n algemeen voorkomend type is, zullen we dit
eens wat nader onder de loupe nemen. De meest gebruikelijke draai-
stroommotor is een z.g.. kor t s I u i toa n k e r: mot 0 r; heel eenvoudig
van bouwen bediening. Het buitenste gedeelte heet het huis of de
~tator; het binnenste~draaiba:re-deel heet de rotor. Zoodra men 'den
schakelaar inzet, begint de motor te draaien; en behoorlijk vlug. Dit juist
is één van de vele voordeelen van dezen motor, dat hij vrijwel 0 n mi d-
de 11 ij k op toeren is; teèhnisch drukt men dat uit door te zeggen, dat
hij een groot "aanloopkoppel" heeft. Het toerental van zoo'n ko~tslU:it-
motor is ca. 1500 omwentelingen per minuut; dat is natuurlijk veel te
vlug voor de verschillende werktuigen op de boerderij. Doch daar weet
men wel middeltjes op; in de eerste plaats kan door middel van ee~
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Afb. 15. Men wikkelt om een gewoon stuk .ijzer een draad en laat dan door
dien draad een electrische stroom vloeien; dan blijkt - het lijkt op een
wonder - dat het stuk ijzer een magneet geworden is met aan pet eene

uiteinde een noordpool en aan het andere uiteinde een zuidpool.
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Afb. 16. Dit is een bovengrondsche ge-
leiding voor twee draaistroomstelseis;
langs den top van den mast loopt de ge-

'meenschappelijke nulleider. De drie link-
sche draden vormen, met den nulleider,
één draaistroomstelsel ; de drie rechtsche

draden, met denzelfden nulieider, het
andere.

paardekrach-

12 ,pk
1,5 pk,
0,5 pk
4 pk

- men rekent met
0,5 pk per 10 cm
mondbreedte

1 pk
.2 pk

-

27



Afb. 17. Dit is geen draaistroom-motor, maar~en. motortje voor b.v. ~en
waschmachine. De figuur .links is het z.g. anker of' de rotor, dat is. het
draaiende. gedeE~lte; het wordt gesçhoven in het huis of de stator (middell3te

figuur), en daarna wordt het geheel afgedicht met het deksel (rechts).

gebouwd is en de stroomsterkte. Verder nog een 'paar andere gegevens;
die v,oor ,ons ~inder .belangrijk zijn, maar toch wil ik over één factor nog
een paar woorden zeggen, namelijk over wat men nóemt het re n 'd e-
men t van een motor. Hoe eenvoudig én toch solide ("eenvoud is '-

nog altijd --- het kenmerk van het ware") zoo'n kdrtsluitanker-motor
ook is, hij is niet vrij .iyan energie-verIïezen. Nu we dit woord hooren,
denken we weer terug aan onzen vroegeren trouwen leidsman, die ook
reeds over energie-verliezen sprak, ná:melijk in eenelectrischen kabel.
Iets dergeHjks treedt ook op in een motor; een motor krijgt toegevoerd
electrische energie en levert aan z'n as arbeid. Maar wat hij levert is
iets minder dan hetgeen hij ,toegevoerd krijgt; en men heeft nu de.
afspraak gemaakt om de verhouding tusschen het geleverde en het
toegevoerde te noemen het rendement of nuttig effect. Dus. wat de motor levert

rendement -
wat aan den motor wordt toegevoerd. \-

Hoe grooterdit rendement
is, des te beter. Van electro-
motoren is het gunstigèr dan
van benzine- en ruwolie-mo-
toren en veelgmistiger dan
van stoommachines. Gemid-
deld kan men zonder over-
drijving voar een electro-
motor een rendement van
80 % nemen; men is dan
aan den lagen kant en be-
rekende bedrijfskosten' zullen
eerder lager dan hooger zijn.'
Ïndien op het naamplaatje
staat 10 pk, dan wordt daar-
mede bedoeld' het a :{g e-
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Afb. 18, Dit il3 ~en draaistróommotor met
kortsluitanker. Het geheel' is zeer solide

. . en eenvoudig te bedienen,

J

i
:1-

'\

.~

Afb. 19. De monteur is bezig den rotor Vlj.n dezen draaistroommotor in het
huis te plaatsen. Links is h.et klemmenbordje zichtbaar; onder de schroeven

worden de drie leidingen van het net bevestigd.

1'8

Afb. 20. Dit is een speciáal voor de boerderij gemaakte motor. Hij is in de
eerste plaats draagbaar en kan dus bij de verschillende werktuigen worden
gèplaatst. De draagai:'1:Jlen kunnen worden omgeklapt en maken zoo ruimte
vrij voor den riem. D.e motor zelf maakt onge1:eer 1500 omwentelingen per
minuut; maar via een tandraderenkast wordt dit, aan één aseinde, verminderd
tot 360, F,[etandere aseinde is vrij, zoodat men 'over twee toerentallen de
beschikking heeft. Bovendien hebben de riemschijven verschiliende diameters

en zijli verwisselbaar.
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Afb. 21. Een elevator met een aangebouwden electromotor van :2 pk.

ge v en vermogen. Het opgenomen vermogen is dan, bij een rendement
van 80 %,

100
' X 10 =12,5 pk

80

en omdat één pk ongeveer % kilowatt is, krijgt hij dus toegevoerd
3

1:?,5 X ~ ~= 9,4 kilowatt.
4

is deze motor é~n. uur in bedrijf, dànheeft hij verbrIJikt 9,4 X 1 .-:-
9,4 kilowattuur. Moet men voor één kilowattuur '10 cent betalen, dan
kost dus dezemotdr in bedrijf per uur. 94 cent.

Voor groote dorschmachines met pers-installatie' is een motor noodig
van 30 à .40 pk. Indien men zoo'u :z;ware motor wil opstellen, zà-l echter
de electriéiteitsmaatschà-ppij een geducht wpordje willen meespreken;
want hoewel zij - lp. normale tijden ,...,-het parool huldigt, hoe. méér
electromotoren hoe liever, zij' moet ook denken aan. de belangen va,n .de
andere str()om-verbruikers. En deze bèlà-ngen kunnen in het gedrang
komen bij het aansluiten van zoo'n zwären nlOtor.Wat toch is. het geval?
Als men de.n schakelaar van een motor inzet, vloeit. er evep. een ë:!,bnor-
maal sterke stroom door dell mptor;mep. noemt dit een strooms t 00 t.
Dit duurt slechts heel even, want zoodra de motor .draait, neemt de
stroom af; ,heeft hij zijn normaal toerental ~reikt; dan is z'n stroom
gelijk aan den normalen belastingsstroom, wélke op de naamplaat is
aangegeven (in a!llpères). De stroomstoot is dus van korten duur, maar
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hij is 3 à 5 maal - en soms nog meer : den normalen belastingsstroÛ'ni.
Is nu de normale belastingsstrÛ'om slechts 5A, dan is de stroomstÛ'ot
rond 25A, hetgeen nog geen bezwaf!.ris. Maar bij zware motoren, b.v.
een kortsluitanker-motor van 40 pk, is de normale belastingsstroom, als
hij is aangesloten op lage spanning, ongeveer 100 ampère en dus de
stroomstoot 500 ampère. Dat is te erg. In de eerste plaats zijn alle
electrische leidingen in het net tedûn voor zoo'n sterke stroom; boven-
dien mogen we niet vergeten, dat onze buurman op hetzel~de èlectrische
net lampen laat branden. En d:j.e b1lUfInan eischt met recht, dat de
lampen r us tig branden., Dochpijzoo'n grooten stroomstoot is het onver-
mijdelijk, dat de lampen eyen flikkeren, d. W...z.ze stralen even minder
licht uit,.omdat die grÛ'ptè stroom: een daling van de spanning tew€eg
brengt. Hoe kan men nu dit bezwaar vermijden? Door voor zbo'h .zwaren
motÛ'r niet te kiezen een kortsluitanker-motor (hetgeen trouwens de
meeste electriciteitsmaatschappijen in haar "Voorschriften" verbieden),
doch een ander type, n.l. de 13lee pr i n g ank e r mot 0 r. Dit is ÓÓk
een draaistroommotor, maar de bÛ'uw .en bediening Zijn ingewikkelder dan
. bij een ,kortsluitanker. Qpdè as Zijn drie koperenringen~- sleepringen
heeten zè - aangebracht, op elk waarvan -een stilstaande koolstift (of
borstel) rust. Deze borstels zijn door middel van draden verbonden met
de z.g. a a Ii I 0' 0 P wee r 13tand;. in dezen aanlÛ'opweerstand ondervindt
de .aanloop~stroomstoot grooten tegenstarid en daardoor wÛ'rdt ij.ij belang-
rijk kleiner, waar het om te doen is. Komt de 'motor "QP toeren", dan

. kan zonder bez,,:,aar de aanloopweerstand wÛ'rden uitgeschakeld, omdat

Afb. 22. Een draagbaar motortje voor het aaridrijvenvan een stroohaksel-
snijder gebruikt.-
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Afb. 23. De figuur links laat ,het' uiterlijk zien van een sleepringanker-draai- '
stroomrnotor. Ook hier treft de eenvoudige bouw. De stroom uit het net word~
ingevoerd onder de bêschermkap .in' 't midden van de langszijde. Links voor-
aan' komt de aansluiting naar den, aanloopweerstand (afb. 24). Op de figuur

rechts ziet men het anker, met op het linker-aseinde de drie 'sleepringen,
waarop. borstels komen te staan.

immers de gevreesde groote stroomstoot slechts even duurde. Dit uit-

schakelen geschiedt met een handwiel, dat men langzaam o'l7ldraait; bij
den laatsten stap worden bovenàien de borstels van de sleep ringen
gelicht en zoodoende wrijving en slijtage voorkomen. De prijs van deze
sleepringanker-motoren is 25 à 40 % hooger dan van kortsluitanker-
motoren.

Afb. 24. Zóó ziet de, aanloop-
weèrsÜmd van een sleep ring-
ankermotor aan den buiten-
kant er uit. Het wieltje wordt
ibij het aanloopen langzaam

omgedraaid. '
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'Kortsluitankermotoren, kleiner dan ca.
2 pk, mag;men meestal met een schake-
laar zonder meer, inschakelen; de. stroom-
stoot van deze motoren is klein. Boven de
2 pk Wordt de stroo~stoot 'hinderlijk; de
'centrale staat dan nog wel het gebruik
van kortsluitanker-motorentoe, doch deze
moeten worden ingeschakeld met behulp
van een ster-driehoek-schake~
1a a 1'; het zou ons té ver voeren dit appa-
raat te .bespreken, cloch de lezer wil wel
aa:qnemen, dat bij gebruik van deze!}. scha-
kelaar de stroomstoot 3 >< zoo klein wordt
(de motor Wordt eerst,' moals dat heet,
"in ster" geschakeld 'enc:laarna "in drie-
hoek"). Boven de 15 pk (soms honger,\
sO:rnsveel lager) elscht de centrale het ge-
bruik van sIeepringitnker-motor~n.

Boven is veeds opgemerkt, dat het toe-
rental vaneen draaistroÓmmotor, ongeveer
1500 bedraagt; "ongeveer", Want als hij
belast- is, loopt hij iets lang'zamer;'b;v;~1455

,omwentelingen per, minu~t. Men, zegt dan,
,dat de'" motor s I i P t en de grootte van

~

<:re slip is in, dit geval 3 % (hij loopt n.l. 45 toeren minder dan
zijn idea.al toerental -' 1500). De verschillende werktuigen moeten
echter 18;ngzamer loopen en bovendien zal het aantal toeren van
het een~ werktuig anders zijn dan van het andere werktuig,
(een' dorschmachine-as maakt ca. 1000 omwentelingen per minuut; een
stro.osnijde:t- ~50). Vroeger loste men dit vraagstuk op' door één motor
opeen vaste plaats op te stellen en dan door middel van riemschijven,
riemen en transmissie-as de diverse werktuigen aan te drijven. Aan deze
oplossing kleven enkele bezwaren. De meer moderne opvatting gitat dan
ook uit van het idée: 'bij elke machine een motor, welke die machine-
direct aandrijft. Of, wat' eigenlijk op hetzelfde neerkomt, één vérplaats-
.bare motor (waarbij het dan natuurlijk niet mogelijk is meerdere werk-
tuigen tegelijk aan te drijven!);- Zöoals in de meeste gevallen heeft elI}
der systemen haar voor- - en,
nadeelen. Het' is ten sloUe de
practijk geweest, die de be~lis-
sende stem uitbracht: het
gebrui,k van ~en ve~
plaatsbare.n m,otor. Op
blz. 27 is 'reeds genoemd 'de
voor de boerderij bij, uitstek
gesehikte verPlaatsbare motor
met aangebouwde tandraderen-
kast. De werktuigen kunnen
blijven, waar ze zijn en men
brengt den motor - die van Afb. 25. Misschien hebt U in Uw bedrijf
draagarITien en een langen kabel een ste~-dri?hoek schakelaar. Bovenstaa~de
is voorzien - naar de werk- aibeel?l~g coo~t .U', hoe de~e er van bm-. ;, nen mtZlet. HIJ IS zorgvuldig opgeborgen
tUlgen toe, in een gietijzeren waterdicht kastje.

.De oude methode- één .
vast opgestelde motor en transmissie-as - heeft de volgende bezwaren:'

1. gezien de meest uiteenloopen:de plaatsen, waar de werktuigen zijn
opges:teld, -wordt de transhlissie-as lang en de overbrenging ingewikkeld.
~Eenstroosnijder hoort thuis boven den stal, een maal-inrichtin'g bij
den graanzolder, een bietensnijder gelijkvloers. enz.;

2. sommige machines moeten nu eens hier, dan daar worden gebruikt,
b.v. een elevator;

3. de plaatsruimte, die de riemschijven e]1 riemen en drijfas iîmemen;

4." het geváar, dat altijd onafscheidelijk aan - vooral 'lange :....
riemen verbonden is; , .

5. het nuttig effect van den motor met de aandrijving- is gering. De
motor. moet berekend zijn voor het zwàarste werktuig, zelfs voor meer-
derewerMuigen tegelijk en zal dus meestalonderbelast zijn. Ditbemar
is echter :!liet zoo heel groot, omdat op een boerderij de motor meestal
slechts enkele uz,en in bedrijf is. .

Wie vroeger wel eens een fabriek heeft bezocht of een groote werk.
plaats, zal ook dáár een drijfas gezien hebben met vele riemschijveJ:l'
Tegenwoordig ziet men het niet mèer, vl;illwege de boven opgesomde
bezwaren. Men is daar algemeen overgegaan tot a f Z Olnlder I ij k e
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Afb. 26. Op deze foto ziet U het gebruik van ééIi vast opgestelden motór
(rechts onder). Rechts boven is de transmissie-as zichtbaar, van waaruit !le

versc):1iI)ende werktuigen met riemen worden aangedr~ven.,

/
!

aa n d r ij v i n g der verschillende .werktuigen : elk werktuig een eigen
aangebouwden motor. Doch voor de boerderij 'is dat overdreven; in de
eerste plaats wordt de prijs véél te hoog. In de tweede plaats zijn er
nog slechts enkele boerderij-werktuigen met werkelijk ingebouwden motor,
in dien zin, dat werktuig en motor één onafscheidelijk geheel vormen.
Terwijl in de derde plaats de gebruiksduur en gebruikstijd der werk-
tuigen op een boerderij geheel anders zijn dan in een fabriek. In' de
industrie draaien alle werktuigen 'tegelijk, den geheelen dag; op de boer- -
derij gebruikt men ze slechts af en toe en dan nog voor slechts korten
duur. Om deze redenen is het voldoende een verplaatsbare motor aan te
schaffen (indien men wil twéé stuks, één voor de lichtere werktuigen en
één zwaardere motor voor de grootere machines, waardoor dan ook het
eenige bezwaar van den verplaatsbaren motor, dat men n.l. slechts" één
werktuig tegelijk kan aandrijven, ondervangen wordt).

Aan een electromotor op de boerderij worden hooge eischen gesteld:
hij moet zoowel binnen als buiten te gebruiken zijn. Buiten, d. w. z. in
weer en wind, doch ook binnen zijn er voor hem verderfelijke factoren
aanwezig, n.l. stof, vocht .en met name de schadelijke ammoniak-dampen
in koe- en paardenstal. Om deze redenen mag het motorhuis niet operi
van bouw zijn, doch moet het min of meer gesloten worden uitgevoerd.
Zou de motor alleen buiten worden gebruikt, dan is een z.g. d I' U i p-
wat e l' di c h t e u i t v 0 e I' i n g voldoende; deze bevat slechts aan den
onderkant een kleine opening om koellucht toe te laten; op boerderijen

34

.,-
~':
.; is het wel gewenscht, dat deze opening met gaas wordt afgesloten, om-

dat anders muizen en ratten er d~or in den .motor kunneQ kruipen en
aan de wikkeling knabbelen. Bij ongunstig weer .-'- met wervelwinden-
zou echter ook door deze opening nog water in den motor kunnen drin-
gen; en in de 'stallen zal stellig bijtende ~p er door in den motor
komen. Motoren, die dan öokin den stal èn buitEm gebruikt worden,
moeten van e€m g e h e e I ges lot e n uitvoering zijn; er kan dan geen
vocht, noch stof, noch bijtende damp indringen.

Dezeeisch is in enkele woorden geformu.leerd; m~~r voor den fabrikant
is het niet zoo eenvoudig een gesloten motor te maken. Immers in een
motor, die in bedrijf is, wordt een behoorlijke hoeveelheid warmte ont-
wikkeld. Deze warmte moet worden afgevoerd, anders zou de tempe~
ratuur. ontoelaatbaar hoog worden. Het ijzer van den' motor is wel tegen

->~~~
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Afb. 27. Een' aan den buitenkant onschuldig uitziende schakelaar blijkt van
binnen een muis te huisvesten. Gebruik daarom gesloten schakelaars,

zooals U bijv. in afb. 25 ziet.

die 'v.erwarming bestand, maar de rubber-isolatie van de koperdraden
niet. Hoe kan men die warmte dan afvoeren? Is er een opening in het
motorhuis, dan kan daardoor koellucht stroomen; daarom bezitten de
bovengenoemde druipwaterdichte motoren onderaan een opening, waar-
door tevens condenswater kan wegvloeien. Een bezwaar daarvan echter
is de mogelijkheid, dat ammoniak-damp naar binnen kan dringen, terwijl
anderzijds, als die opening er niet is, de koeling heel wat moeilijker
wordt. Om dit bezwaar te omzeilen past men wel windingen toe, waar-
van de isolatie door een speciale bewerking bedekt .is met een tegen
vocht- en ammoniakdamp beschermende laag. Meer afdoend is echter
den motor. geheel gesloten te maken; en dit is inderdaad mogelijk, hoe-
wel de afkoeling dan slechts kan plaats hebben langs het buitenopper-
vlak door straling en geleiding. Het is begrijpelijk, dat dan de afmetingen
van het motorhuis grooter zullen zijn dan bij andere, niet geheel gesloten
typen.

Men kan zich afvragen, hoe men kan constateeren, of een geleverde
motor wel voldoende gekoeld wordt? Dit is niet zonder meer, ook niet
voor ingewijden, op het eerste gezicht vast te stellen. Doch men kan
gerust zijn. Anderen. waken er voor, dat de fabrikanten niet te' kort
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Afb. 28. Wat eens een propere electrQinotor was! Dit was geen'gesloten type
en langs alle openingen is er in den loop der tijden stof ingedrongen. Mocht U
een niet-gesloten type in gebruik hebben, dan is het noodig' hem af en toe
met een hand blaasbalg of stofzuiger schoon te maken. E,n (zi~ afb.' 29).

schieten. In de eerste plaats
zijn internationale voo:ryvaarden
vastgesteld, waaraan elke mo-
tor, welke de poorten van de
fabriek verlaat, moet voldoen.
Daartoè behoort ook de hoogst-
toelaatbare temperatuurs.-ver-
hooging, welke gemiddeld 50°
Celsius bedraagt: Dit is niet de
temperatuur aan den buiten-

Vkant van den motor! BÎnllen in

is de motor begrijpelijkerwijze
veel warmer. ,Als curiositeit zij

, vermeld, dat het buitenopper-
vlak ~danige temperatuur
mag hebben, dat men er de hand
op kan leggen en op houden.

Afb. 29. als U dan toch den
stofzuiger van de huisvrouw in
bruikleen hebt gekregen, 'kunt U
hem tegelijk gebruiken om de paar-

jen een goede beurt te geven.
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Wie heeft die voorwaarden vastgesteld? Daartoe is jeen commissie
samengesteld, waarin 20 landen zitting hebben (o.a. ook het Neder-
landsch Electrotechnisch Comité) en welke den naam draagt van Inter-
nationale'Electrotechnische Commissie. In 1929 was een Nederlander,
Profes:?or C. Feldmann, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool in
Delft, Voorzitter van genoemde commissie. Haar werkzaamheden
strekken zich Hit over het geh~ele gebied van de electrotechniek en
hebben tot doel niet alleen de bedrijfszekerheid van electrische machines
en installaties te bevorderen, maar vooral ook de vei I i g hei cl tot hoog
peil op te voerelJ,. 'En daarvoor mogen wij, en met ons alle verbruikers
van electriciteit, dankbaar. zijn. Nu is het natuurlijk heel mooi, als de
Internationale Electrotechnische Commissie voorschriften maakt, maar
het is een tweede vraag, of de fabrikanten zich daaraan houden. Daarom
is vrijwel in elk land een keuringsdienst gevormd, hetzij van overheids-
wege, hetzij door directeuren van electrische centrales (welke natuurlijk
veel belang hebben bij deugdelijke motoren. en apparaten); in ons land
is die keuringsdienst gevestigd in Arnhem en genaamd "Kema". Elke
fabriek die, als ik het zoo mag uitdrukken, zichzelf respecteert, laat
haar producten keuren door de Kema. Bij een gunstigen uitslag zal dat
bij de kooperg tot aanbeveling strekken.

Tot slot zij nog opgemerkt, dat men op een heel eenvoudige manier de
draairichting van een draaistroommotor kan omkeeren. Men behoeft dan
slechts de aansluiting van twee der drie draden te verwisselen. Soms is
aan den motor een omkeerschakelaar gebouwd.

Hiermede willen we het hoofdstuk over motoren sluiten. De dragi-
stroommotor is een pronkjuweel van de electrotechniek. Er is een oude
spreuk, "eenvoud is het kenmerk van het ware", welke ook voor moderne
electrische toepassingen haar beteekenis blijft behouden. De draaistroom-

. motor is eenvoudig. '
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Er was eens.

Een electrische centrale transpoI1teert de electriciteit vanuit de Centrale
ondef: hoog spa rin in g (10.000 volt en: meer, ~soms 100.000 volt)
naar verschillende" transformato,rhuisjes, die men hier en daar in het
la.:ndschap kan zien staan. In deze huisjes staan transformatoren (deze
naam is ontleend aan het WOOI1d "transformeeren", dat "omvormen"
beteekent) ,die tot taak hebben de hooge levensgevaarlijke spanning om
te 'zetten in, een lage spanning-(meestal 220 volt), die veiliger is en bij
de verbruikers in huis geleid kan w;orden. De electtische leidingen loopen
doox: de lucht, gemonteerd op masten (dit heet een "bovengrondsch net")
of onder den grond (ondergrondsch net); er zijn vier draden, waarvan
drie f ase dra den heeteIi en één de n u Il e i der of a a l' d-
1e i din g. Laatstgenoemde draaclis op regelmatige afstanden met de
aarde verbonden, hetgeen niet wil zeggen, dat men deze draad zonder
gevaar kan aanraken. Door elk der fasedraden loopt een wisselstroom,
die gezamenlijk terugkeeren langs de aardleiding. Moet in een huis of
stal alleen electrisch licht worden aangelegd, dan komen er slechts twee
draden naar\ toe: een fasedraad en de nulleider. Wordt er echter ook
een ,eleCtromotor aangesloten, dan' komen er vier leidingen naar toe
("kracht-aansluiting" heet dat), omdat voor een draaistroommotor aIle
drie de wisselstroomen noodig zijn. Bovendien is dan een zwaardere
electriciteitsmeter noodig, hetgeen met" hoogere meterhuur gepaard gaat.

Indien men naar een ins,taIlateur stapt om een electrische lamp te
koopen, is het niet voldoende hem te vertellen hoe groot de hoeveelheid
licht (in Decalumen; vrÇleger zou men gezegd hebben de lièhtsterkte in
kaarsen!) moet zijn, maar is tevens noodig op te geven, hoe groot. de
spanning is. Dat is dan de spanning, die er heerscht tusschen fasedraad
en nulleider; deze spanning heet de f a s eos pan n i n geen die is niet
in alle plaatsen hetzelfde. Op de meeste plaatsen is ze 220 volt, maar
op sommige plaatsen 127 volt. Bij verhuizing moet men daar wel degelijk
aan denken; want het gaat niet alleen om de lampen, doch ook om de
stofzuiger, radio, kookplaatje, straalkachel, enz. Is men pienter en heeft
men een uitgebreide kennissenkring, dan" is het soms mogelijk de ver-
schillende apparaten te ruilen tegen overeenkomstige, apparaten van een
ander gezin, dat ook verhuist, maar in tegenovergestelde richting. Doch
meestal gaan dergelijke transacties gepaard met verlies.

De oorzaak van dit verschil ~ fase-spanning moet worden gezocht in
de ontwikkeling van de electrische centrales in ons land. Vroeger had
men niet veel vertrouwen in de electriciteit; de meest vooruitstrevenden
uitdien tijd waren van meening, dat men het toch maar eens moest
probeeren met een kleine Centrale, die een paar straten in een" dorp of
stad van licht kon voorzien Toen vond men 110 volt reeds een hooge
spanning (immers de gedachten van dien tijd waren nog vooral gericht
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op een batterij, die nota bene 4 volt spanning heeft!), terwijl daarnaast
de lampen-fabrieken van dien tijd slechts door uiterste krachtinspanning
van het intellect nog juist lampen voor 110' volt konden maken, doch
hooger ging men niet. Sp()edig is in dit alles een kentering gekomen.
Lees en herlees: spoedig. Want degenen onder de lezers, die zich
interesseeren voor geschiedenis, zullen beamen, dat er slechts weinig
zich zoo vlug heeft ontwikkeld als de electroteehniek. Als men spreekt
over den oertijd van de electrotechniek, dan bedoelt men daarmede den
tijd omstreeks 1900. In ruim een kwart eeuw heeft de electricit~it in alle
onderdeelen van het maatschappelijk leven toepassing gevonden, ook op
het gebied der geneeskunde van menscheh en dieren.

De keerzijde vim de medaille is het vlug ouderwetsch worden van
toes,tellen eh begrippen; vond men vroeger 110 volt reeds een gewaagde
spanning, thans is men algemeen van meening,dat zonder bezwaar in

" huis 220 volt mag toegepast worden. In de meeste plaatsen is clan ook
de spanning tusschen nulleider en fasedraad (dit zijn immers de beide
draden, ,die in huis komen) 220 volt. Maar t'ussehen twee fase draden
onderling is de spanning hooger; wij zullen ons er niet in verdiepen, hoe
dat mogelijk IS, doch alleen de feiten vermelden. De spanning tussehen
twee fäsedraden heet de gek 0 p pel des pan n ing. Deze gekoppeld~
spanning is bijna tweemaal zoo groot als de fase~spanning (precies: 1.,73
maal de fas~~sp'anning), zoodat bij een fase-spanning van 220 volt een,
gekoppelde spanning van 380 volt behoort (1,73 X 220 = 380) en bij
een fase-spanning van 127 volt, die ook hier en daar voorkomt, behoort
een gèkoppelde spanning van 220 volt (1,73 "X 127 . . 220). Ik vermeld
deze getallen evenmèt nadruk, omdat '. men op het naamplaatje van een
motor ook altijd twee spanningen ziet' vermeld staan, b.v. 380/220 volt
of 220/127 volt; men begrijpt nu de betee,kenis van die getallen.
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seint aan alle' posten
"Weestop Uw hoede",

Als men bij electriciteit spreekt over "beveiliging", denkt men in de
eerste plaats aan de beveiliging van mensch en dier tegen de electrische
spanning en stroom. Het klinkt misschien abnormaal, maar de beveiliging
voor dieren eischt meer aandacht dan voor menschen. Natuurlijk in de
eerste plaats, omdat het dier redeloos is en zich niets bewust is omtrent
de gevaren aan een electrischen draad verbonden. Maar bovendien is
een dier veel gevoeliger voor electrische spanning en treedt _bijaanraking
zelfs van lage spanning (ca. 50 volt) levensgevaar op. Reeds onmiddellijk

- zij opgemerkt, dat de "electrische omrastering"- van weilanden, welke
wordt toegepast om draad te sparen en waarbij de éénige aanwezige
draad onder spanning staat, géén gevaar oplevert, omdat deze spanning
ver beneden de gevaar-grens blijft. -

Enkele van de lezers .zullen misschien, hopelijk
niet bij zichzelf, doch bij de buren, hebben meege-
maàkt, dat koeien of paarden door aanraking met
electrische leidingen werden gedo.od. Het komt
slechts hoogst zelden voor, dat men tegen dergelijke
ongevallen is verzekerd, zoodat de schadepost ge-
heel voor rekening van den boer komt. I;:>aarom
zal voor de electrische leidingen in stallen de uiter-
ste nauwgezetheid wat betreft aanleg enz. geboden
zijn. Veel gevaren kan men omzeilen door de I e i-
din gen h oog a a n tel e g gen, zoodat de
dieren onder geen omstandigheden met de leidin-
gen in aanraking kunnen komen. Men zou kunnen
meenen, dat de buizen (waarin de electrische dra~
den liggen) of kabel gevaarIoos zijn; want, zoo
redeneert men dan, de electrische stroom loopt
toch niet door buis of kabel, maar door de koperen
draden, die zich in de buis of den kabel bevinden
en deze koperen draden zijn toch, voegt men er.
nog aan toe, door rubber 'omgeven. Dit is juist,
maar zoodra ergens de rubber geschonden if': (en
dit is een heel gevaarlijke storing, daar men het
niet ziet!) komen de stroom en spanning ook op
het ijzer of de buitenkant van den kabel. Nu heeft
dit materiaal weliswaar veel weerstand en raakt
men het met de hand aan, dan voelt men meestal
oiet meer dan een tinteling, voldoende om gewaar-
schuwd te zijn, doch deze lage spanning is vol-
doende om een dier te dooden. Daarom: alles,

Afb. 30. Dit is een
1ij>eciale stat-schake-
laar. De eigenlijke
schakelaar is boven
bij den zolder aange-
bracht, doch door
middel van een stang
kan men hem vanaf
den beganen grond

bediene.n.
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leidingen en lampen, hoog in de lucht. Ee~ moeilijkheid is de schakelaar;
theoretisch is een Z.g. sta los c hak e I a a r hoog bij den zolder, die
men van den beganen grond met een stang bedient, het veiligst; Practisch
heeft men daar soms bezwaar .tegen. Wie echter de veiligheid op den
voorgrond stelt, zal wél een stalschakelaar bezigen. Soms kan men deze
moeilijkheid vermijden Joor den schak~laar nIet aan te brengen in de
ruimte, waar de dieren staan of komen, doch juist aan de anqere zijde
van den stijl van de deur. '

In een installatie zoo n der f 0 u ten mag mensch of dier zonder
bezwaar de buizen of kabels aanraken; het gevaar ontstaat eerst, zoodrá
er storingen in de installatie zijn. Deze storingen treden eerder in
buis-installaties op dan bij gebruik van kabel; een der eerste oorzaken
l].iervan kan ontstaan. bij het aanbrengen van- de leidingen in de buizen
-(het z.g. "trekken der draden"). Indien scherpe bochten in de buizen
aanwezig zijn en de installateur niet nauwgezet te werk gaat, kan daar

. de isolatie der draden geschonden worden, waardoor vroeg of laat storing
optreedt, hetzij een plotseIillge hevige kortsluiting (waaraan groot
gevaar voor brand- verbonden), hetzij een doorloopende overgang van

- -~----------

Afb. 31. Deze afbeelding laat zleJ;l een speciaal voor
boerderijen geschikte kabel. De beide uitsteeksels links
zijn de koperen draden; ze zijn door katoen, rubber en

loodmantel omgeven ter bescherming tegen vocht.

electrische stroom op de buis, zoodat de buis "onder spanning staat".
Echter niet aIIeen de buis staat 'dan onder spanning, maar ook alle
metalen deelen in den stal, welke geleidend met de buis verbonden zijn;
indien paarden of koeien hiermede in àanraking komen, vallen ze dood
neer. Bovendien gaat zoo'n storing gepaard met voortdurend noodeloos

- stroomverbruik, hetgeen de meter niet verzuimt aan te wijzen. Behalve
deze storing, die bij zorgvuldige aanleg- vermeden kan worden, is nog
storing mogelijk vanwege de schadelijke inwerking van de bijtende
dampen, die in den stal hangen, op de buizen en rubber. Na eenigen tijd
kan het ijzer en rubber dusdanig zijn aangetast, dat de koperen gelei-
dingsdraden blank komen te liggen, hetgeen weer aanleiding geeft tot

, àf kortsluiting àf stroomverlies en levensgevaar. Het meest afdoend
IniddeI hiertegen is het gebruik van s p ec i a lek a bel, welke tegen

'het invreten van vocht en schadelijke dampen bestand is; verschillende
firma's -brengen deze kabels onder diverse handelsnamen op de markt.
Bij nieuwbouw zal men deze speciaal-kabel moèten gebruiken, omdat
thans het gebruik van buis-installaties algemeen is verboden. Doch ook
bij deze kabels is het gewenscht om ze bij den aanleg niet te gen den
muur te b~vestigen, doch door gebruik van afstandskiemmen op een
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kleinen afstànd van. den
muur te houden; bij mu-
ren, welke steeds v:ochtig
zijn, is dit gebodfn.

Ook de schakelaars en
stopcontacten moeten z.g.
"wat~rdicht" zijn uitge-
voerd; de gewone typen,
welke men in .de huis-
kamer aantreft, zijn in
stallen verboden. Meestal
zijn ze vervaardigd uit
bakeliet, een kunstproduct, dat zeer goed voldoet, doch voor het ruwe
werk op de boerderij één bezwaar heeft, namelijk dat het gemakkelijk
breekt. Daarom verdient het aanbeveling de voorkeur te geven aa,ng i e t-
ij z ere n s c hak e I a ars en stop con t act e n.

Boven heb ik geschreven, dat dieren bij ca. 50 volt gedood kUnnen
worden. Men overséhatte deze mededeeling niet; de lichaamsgesteldheid
van het dier en de toestand van den bodeni, waar het op staat, spelen
qok een roL Dit geldt ook voor menschen;. er zijn gevallen bekend,
waal'bij menschen reeds bij aanraking van 42 volt en dieren bij aan-
raking van 24 volt gedood werden. Overigens schijnt de. aanr;aking met
een electrische spanning heel vaak tot gevolg te hebben, dat men wel
het bewustzijn verliest, doch niet doodelijk getroffen is. Daarom is het
ook noodzakelijk langdurige kunstmàtige ademhaling toe te passen; het
is voorgekomen, dat men na een uur kunstmatige ademhaling er nog in
slaagde de levensgeej5ten op te wekken. Op dit terrein heeft men, evenals
op álle andere gebied, door schade en schande, maar vooral schade, veel
ervaringen opgedaan. Er zijn in hoofdzaak twee doodsoorzaken:

1. het hart komt ten gevQlge van den electrischen stroom direct tot
stilstand; .

2. ' :de stroom doet niet direct het havt stil staan, maar veroorzaakt
inwendige brandwonden, die den dood ten gevolge hebben.

In dit laatste geval zal men begrijpen; dat, het van veel belang . is, dat
de Sftoom slechts heel korten tijd door het lichaam vloeit. Vandaar het
groote voordeel als men bij het aanraken van een spanning direct kan
terug trekken. Nu is echter gebleken, dat een electrische stroom op de
spieren werkt; en wel zoodanig, dát de spieren samentrekken en men,
pndanks de uiterste wilsinspanning, niet in staat is om los te laten. In
dit ongelukkige geval treedt inwendige verbranding onvermijdelijk<?p.

Bekend is eén geval uit CharIeÎ-oi (België), waarbij een monteur' met
volle hand een-onder spanning staande koperen string vas( nam. Ten
gevolge daarvan vloeide stroom door zijn lichaam naar den grond. Hij
probeerde zijn hand los te trekken, doch kon 'niet; omdat de 'stroom de
spieren deed samentrekken. Toen, sprong hij op; op het moment, dat
zijn voeten van den grpnd waren., Was de stroom verbroken en kon hij
wél loslaten. Dit 'alles speelde zich af in een seconde; ongetwijfeld had
de monteur in kwestie veel tegenwoordigheid van geesten heeft dit zijn
leven gered. Het geval is leerzaam.

Afb. 32. Links: een bakelieten en rechts: een
gietijzeren schakelaar. Ze zijn beide waterdicht

en voor 't gebruik in den stal geschikt.
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Een afdoende remedie om ongelukken te
voorkomen is het aanbrengen van a a r d-
1e i din gen, d. w. z. de buisinstallatie of
de kabel wordt op zeer' veélplaatsen door
middel van vertinde koperen' draden met de
aarde verbonden. Do«h niet alleen de
electrische installatie, ook alle andere
metalen deelen, b.v. ijzeren balkjes langs
de' kribben, voederbakken, kettingen, het
huis van motoren, werktuigen, enz. moe-
ten hier en daar worden geaard. Komt er
dan spanning op deze onderdeelen, dan
vloeit de stroom rechtstreeks naar de
aarde en er is geen gevaar door aanra-
king te vreezen. Een, goed installateur zal
er alle zorg aan besteden, dat ditmder-
daad deugdelijk geschiedt; hij zal daartoe
op. enkele plaatsen buizen of aardpenrien
in 'den grond slaan en alle, metalen deelen
door draden er mede verbinden. Het' is
dan aan onS er voor te zorgen, dat deze
draden, die hier en daar laag bij den grond
loopen, in den loop der tijden niet bescha-
digd worden en (of) breken.

Een kortsluiting in een installatie is, Afb 33 V b h l
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gezIen van et. ran gevaar, eIgen IJ.~ aardverbinding moet een lange
niet het ergste; immers de smeltveiligheden buis of pen in den grond
slaan door en. meil is gewaarschuwd, dat worden geslagen,'
er een fout in de installatie zit. DoCh vaak
is de sch'ending van de rubber-isolatie niet van dien aard, dàter onmiddellijk
kortsluiting optreedt; dan vloeit er steeds stroom weg langs de ijzeren
buis of den kabel. Aanraking door dieren is dan levensgevaarlijk en
bovendien wordt steeds stroom verbruikt. Het volgende historische voor-
beeld IIlogé dit bevestigen. Een landbouwer had reeds den geheelen
wÎJ:)-ter zijn beklag gedaan over het hooge stroomv.erbruik; hij vergeleek
de rekenihgeri met die van vorige jaren en inderdaad bleek het verbruik
belangrijk hoogerte zijn. Nieuwe apparaten waren niet aangeschaft; de
grootst mogelijke bezuin~ging van electrisch licht werd 1:Jetraèht, doch
het mocht niet baten. Met pÎ"aten,zoeken en reclameis brak de zomer
aan." In een der zomermaanden was practisch geen licht gebI"4i~t; toen
desondanks dè kilowattûrenmeter' 'eenige tientallen kilowatturen aan-
wees, besloot de eigenaar door te 'tasten. De heele installatie werd van
begin tot eind nagegaan en bij één der bochten, een scherpe bocht,
constateevde men, dat stroom door de buis liep. Men vernieuwde dedra.ad
en het euvel waS van de baan; zonder twijfel was hier de rubberisolatie
reeds bij het trekken door die scherpe bocht .gescJ:lOnden. Dit zijn echter
dure' fouten.,,',

Bekend is,. dat naarmate meer water door een buisleiding moet
stroomen, men de buizen wijder kiest. Om precies dezelfde reden zal
ook een koperen draad,' waavdoor een sterkere electrische stroom moet
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gaan, dik k e r moeten zijn dan 'een koperen draad, waardoor een
zwakke stroom vloeit. Bij een bepaalde draaddikte 'behoort een bepaalde
hoogst toelaatbare stroomsterkte. Bijvoorbeeld door een draad met ef)n
dikte van 6 vierkante millimeter mag hoogstens een: stroom van
30 ampère g~. Minder dan 30 ampère kan natuurlijk geen kwaad,
doch méér dan 30 ampère is gevaarlijk, want als een electrische
stroom door een draad, vloeit, wordt die draad' warm; de electrische
stroom zelf ,kan men niet zien, maar dat de draad warm wordt, kan men
wel voelen. In veel toestellen, zooals straalkachels, strijkijzers, kook-
platen, lampen e. d., wordt met opzet er naar gestreefd om te bereiken,
dat er zooveel mogelijk warmte ontsÜtat. Doch onvermijdelijk zal ook in
de d r a,d en, die naar die toestellen 'toe leiden, warmte ontstaan en dat
is niet de bedoeling. Want om de draden zit rubber, voor isolatie, en
indien te veel warrirte zou ontstaan, zou die rubber wei eens kunnen
verbranden, hetgeen tot storingen aanleiding geeft. De rubber-isolatie

, rondom den draad is tegen zeer veel onhebbelijkheden bestand, maar er
is een grens. De rubber en eventueel katoenomspinning is niet 0 n-
b ra n d b a a r, als de warmte-ontwikkeling te groot wordt, kan de rubber
tot ~en dusdanige temperatuur worden verhit, dat ze verkoolt. Het zou
heusçh niet de eerste keer zijn, dat zoo iets gebeurde. Die verkoolde
rubber beantwoordt niet ,meer aan het gestelde doel: isoleeren van den
draad. Er ontstaat levensgevaar voor mensch en dier en brandgevaar.
Het lastigste is wél, dat men zooiets eerst ontdekt; .nadat een koe' of
paard het met d,en dood heeft moeten bekoop en of padat een 'begin van
brand is ontstaan. Om dit te voorkomen moeten' alle leidingen in de
eerste plaats voldoende dik zijn. Hoe dikker een draad is, des te minder
warmte ontstaat er. In verband hiermede zijn veiligheidsvoorschriften

- -opgesteld, waaraan elke installateur zicp. te houden heeft; daarin. vindt
men b.v. vermeld, dat door een draad met doorsnede 1,5 nun2 hoogstens
een stroom van ,14 ampère mag vloeien ,en door een draad van b.v.
10 mm:? hoogstens 43 ampère. Zou men een sterkere stroom door die
draden laten vloeien, dan verbran§t de rubber. Het zal dus, zonder D;leer
duidelijk, zijn, dat men. een sn 0 e r van ee n st r a a I k~. eh e I
niet mag gebruiken om stroom naar een \ motor
t e v 6 ere n; maar wat ook niet mag is, dat men een kabel, .die gebruikt

. wordt om een motor van
2pk aan te sluiten, later
gebruikt .,wordt om een
motor van 10 pk aan te
sluiten. Vooral is dit ge-
vaarlijk, äls die kabel
dan gelegd wordt door
stal of schuur, Waar al-
tijd gemakkenjk brand-
bare stoffen aanwezig
zijn. Om deze reden
eischen de veiligiieids-
voorschriften, dat in het
begin van) elke leiding een
sm ei t v ei! i g hei d is

Afb. 34. .Deze afbeelding toont de verschillende
onderdeelen van een smeltyeiligl1eid en wel van
links naar rechts: patroonhouder, pas ring, pa-
troon en schroefkop; het uitsteeksel aan de
onderzijde van ,dep. patroon past in het ringetje
en dit is onder in ,den patroonhouder bevestigd,
, waardoor ~raude onmogelijk is. '
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aangebracht; in huis kan men deze vinden boven den meter, soms één,
s.oms'meerdere, ~aargelang de grootte van het huis. Deze' smeltveiligheden
(o()k wel genoemd "zekeringen", een, minder goede naam) bestaan uit
e~n porseleinen patroon, waarin een zilveren draad, die doorsmelt , als
de stroom te groot wordt. Doch ook bij de keuze van die smeltveiligheden
heeft men nog eens extra den nadruk op het gevaar willen leggen, in
dien zin,dfi.t b.v. voor een leiding van 1,5 mm2 doorsp,ede, ~aardoor
dus w~liswaaf stroomen tot en ,met 14 ampère mogen vloeien, een &melt-
veiligheid gebruikt moet worden van 10 ampère; voor leidingen van
2,5 mm2, dat is een veel gebruikelijke leidin:g in huis-install,aties, moeten
smeltveiligheden van 15 A. worden gebruikt. De meeste smeltveiligheden
zijn z.g. sc h 1'0 e f ve i I i g h e cl en; de eigenlijke smeltpatroon wordt
door' middel van een schroefkop geschroefd in den patroonhç>uder of
coupe. Om nu te voorkomen, dat men per ongeluk (àf bewust!) een te
"sterke" veiligheid zou schroeven in een coupe, bevat de patroon een
uitsteeksel, dat precies past in een opening, die achter in de, coupe is
aangebracht. Voor "zwaardere" veiligheden is dit uitsteeksel dikker,
zoodat deze onmogelijk Î!1geschroefd kunnen worden. Is de veiligheid'
doorgesmolteI,1,.dan is deze verder onbruikbaar en moet' men er een
nieuwe voorin de plaats koopen. Dit is niet noodig, indien men gebruik
maakt van een nieuwere soort, de z.g. th e r mis c h e vei I i g h e 'd en
of installatie-automaten, welke iets duurder zijn in aanschafÎmgskosten;
deze installatie~automaten bevatten een metalen stroQk, die bij te sterken
stroomdoo'r de verwarming heel veel uitzet en daardoor een schakelaartje
doet uitschakelen; ze bevatten een drukknop, waarmede het schake-
laartje, na afkqeling; weer ingeschakeld.kan worden.

Om te kunnen zien of een smeltveiligheid is doorgesmolten, brengt
1r1en een verklikker aan; dit is een klein gekleuJ;"d plaatje aan de voor-

zijde, dat, zoodra ldé smeltdraad is doorgesmolten, I};aar
huitenvalt. De kléur van deze plaatjes is verschillend
naargelang de toelaatq,are stroom; voor 6 ampère is
het groen, voor 10 ampère rood, voor 15 aJ'll,père grijs, en:z.

Dat de warmte-ontwikkeling in ee:r1; doorgesmolten
veiligheid niet gering is,k;anmen zelf constateeren
door een pas doorgesmolten veiligheid eens in de hand
te nemen! Men zal haar weer vlug los laten!

V OOf motoren, die in het algemeen een sterken stroom
opnemen, kan men eveneens schroefveiligheden ,gebl'Ui-
ken:. Doch heel vaak. worden dan Z.g. b u i svei I i g- '
h ede n toegepast, welke hes taan uit een hollen cilinder,
waarbinnen de smeltdraad loopt. De buis is niet geslo-
ten en als de draad is doorgesmolten, kan men met be-
houd' van de buis er een nieuwen smeltdraad in aan-
brengen. De beste uitvoeringen zijn die, waarbij kop-
en voeteinde van de buis zijn omgeven door bescherm-
kappen.

Tot voor kort werden de veiligheden open en bloot
gemonteerd op het schakelbord; tegenwoordig is het al-
gemeen gebruikelijk ze onder te brengen in gietijzeren
kasten, die waterdicht zijn afgesloten.

Afb. 35. Een
goede smeltvei-
ligheid voor

motoren. .De be-,
schermkappen
boven en onder
zijn uit veilig~

hieidsoogpun t
zeer ,gewenscht,'
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Als een ve~ligheid is door-
gesmolten, wijst dit er op, dat
de . stroom te groot was. Dit
:tan soms een onschuldige oor-
zaak hebben, b.v. omdat men
toevallig een straalkachel en
kookplaat tegelijk heeft inge-
3chake1d; het euvel is dan ge-
makkelijk te verhelpen en als
men, na het uitschakelen van
één der apparaten, een nieuwe
veiligheid aanbrengt, zal deze
niet doorsmelten. Moeilijker wordt het, als bij het inschakelen van een motor
blijkt, dat de veiligheid doorsmelt ; het is mogelijk, dat het inschakelen.
t e v I u g is geschied en dan zal er bij het eerstvolgende langzamer
inschakelen niets gebeuren. Doch het is ook mogelijk, dat de strooni'-
sterkte, die de motor opneemt, te grootîs ;de leidingen naar den motor zijn
dan niet voor die stroomsterkte berekend en alle volgende veiligheden zullen

. . eveneens doorsmelten. In dit
"'1 geval worden er hooge eischen

aan onze nauwgezetheid ge-
steld; men moèt willen, dat de
leidingen ve~ieuwd worden en
mag nooit toestemming geven
tot het toepas,sen van allerlei'
trucjes, waardoor weliswaar
misschien even het bedrijf
gaande gehouden kan worden,

. doch waarvan de gevolgen
noodlottig kunnen zijn. Een

. algemeen (helaas!) bekende
I truc is het overbruggen van de
i veiligheid met een koper-
i draadje; dan is er natuurlijk

geen sprake meer van beveili-
ging. Brand of persoonlijke on-
gelukken, die daardoor kunnen
ontstaan, . zouden niet de eerste
zijn.

Afb. 36. Een staaltje van ongeoorloofde
;Jraktijken. Drie overbrugde smeltveilig-
heden; ze zijn dan ook gevonden in.. ....

door brand verwoeste gebouwen.

Afb. 37. In een moderne installatie zijn
veiligheden en schakelaars ondergebracht

in waterdichte gietijzeren kasten.
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Hoe het niet mag.

In "Ons Tijdschrift", het orgaan van de Limburgsche Stroomverkoop-
Maatschappij, is de onderstaande beschrijving gegeven van een ongeval,
waarbij vier koeien den dood hebben gevonden. Merkwaardig is, dat bij
een ander soortgelijk ongeluk de Verzekerings-Maatschappij den instal-
lateur aansprakelijk stelde! Uit. bijgaande figuur 38 kan men zien, hoe
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Afb. 38. Boven in den stal liggen de buizen van
de' electrische 'leidingen. Als deze buizen onder
spanning staan, kan de stroom over de ijzereIl;
balken door de koe heen naar aarde vloeien

(volgens de zwarte pijltjes).

de koeien staan opgesteld en dat zij via de ijzeren ketting' in verbinding
staan met alle ijzeren balken in den stal. De electrische buisleiding loopt
boven in den stal en raakt op verschillende plaatsen de ijzeren balken
aan.. Een aardleiding, waarmede men had kunnen voorkomen, dat .het
ijzeren frame onder spanning komt, was n iet aanwezig. Aanvankelijk
was de leiding solide aangelegd en functionneerde alles goed. In .den

47



loop der tijden echter was behoefte ontstaan' aan een nieuw lichtpunt
of een nieuw stopcontact; men had toen een snoer afgetakt uit een,
laschdoos, zooals fig. 39 laat zien. Dit is een grove fout 'geweest! De
draad zelf, buiten de doos, heeft het vreemd genoeg nog wel uitgehouden;
meestal zal zoo'n onbeschermde draad door de bijtende dampen worden
aangetast. Echter op' de plaats, waar het snoer uit d~ laschdoos komt,
zat het geklemd tusschen deksel en rand~ Dáár is de isolatie doorge-
sl~ten, zoodat de koperen draad in aanraking kwam met het ijzer;
daardoor kwamen de buisleiding, de ijzeren balken en dus ook de koeien
onder spanning. '
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Afb. 39. Uit de laschdoos IS een snoer afgetakt
voor een lichtpunt. Deze verboden handelwijze heeft

vier koeien het leven gekost.

In "Ongevallen door electriciteit" van de Arbeidsinspectie lezen we
het volgende doodelijk ongeval met een gloeilamp. Voor tijdelijke ver-
lichting van een varkenshok was door middel' van een paar losse draden
stroom afgetapt uit een lampfitting. Het andere einde van de draden

, was met eenige slagen 'o~ een op 2 m hoogte aanwezige ba.1k (dus binnen
handbereik) geslagen en daaraan hing de lamp. Een 15-jarige jongen

.../ heeft - om onb~kende \ reden - de draden va~ de balk gewikke~d en
de lamp in de hand genomen; daarbij is hij in aanraking gekomen met
de onbeschermde lampvoet en bewusteloos neergevallen. Toen men hem
eenigen tijd later zocht, vond men hem achterover op de vloer liggen,
overleden. Mgezien van andere bezwaren had men hier in de eerste
plaats een deugdelijke ha n d I a m pv a nis 0 I a ti e mat e r i a a I
moeten gebruiken, waarbij geen aanraking van metalen deelen van de
lamp mogelijk is. '
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Donder en bliksem.

In lente en zomer spreidt de natuur veel pracht en praal ten toon.
Althans voor degenen, die het zien. Waar echter de mensch, een redelijk
schepsel, del) tijd gebruikt om den strijd tot het hoogtepunt op te voeren,
mag het ons niet verwonderen, dat- de on-redelijke natuur van tijd tot
tijd zich samenpakt en uitbarst in woest onweer; onweer, dat ondanks
alle hevigheid toch grootsch kan. zijn. De angst voor onweer, welke er
vroeger meer was dan tegenwoordig, spruit grootendeels voort uit de
onbekendheid met den aard van het natuurverschijnsel; men kan de
oorzaak niet verklaren en daarom is men bevreesd. Sedert algemeen,
bekend is, dat een bliksem eigenlijk een electrische stroom is, zij het
dan ook een zéér sterke stroom, die op natuurlijke wijze ontstaat, is

'alle fanta:s'ie rondom onweer en bliksem geleidelijk op den achtergrond
gedrongen en vervangen door werkelijkheidszin.

Hoewel men ook thans nog, bijhooge uitzondering, de meening kan
hooren verkondi~en, dat blikseminslag iets is, waaraan men toch n~et
kan ontkomen, is men a I gem een wel overtuigd, dat door afdoende
beveiliging schadelijke gevolgen vermeden' kunnen worden. Echter niet
zoo algemeen gaat men er toe over om die beveiligings-inrichtingen aan
te leggen. De redenen hiervoor zijn velerlei, o.a. eer. vaak onjuiste
voorstelling omtrent de kosten van aanleg en onderhoud van bliksem-
afleiders. Alvorens tot de bespreking hiervan over te gaan, eerst nog
enkele algemeene opmerkingen. Bekend is, hoe men ruw kan schatten den
afstand tot den bliksem; daartoe meet men den tijd, die er verloopt
tusschen het zie n van den bliksem en het h oor e n van den daarop-
volgenden donder. Die donder namelijk plant zich vanaf de plaats van
den bliksem voort door de lucht met een snelheid van 330 meter per
seconde; indien er dus tusschen bliksem en donder ongeveer 3 tellen
(= 3 seconden) verloop en, dan is de bliksem circa één kilometer van ons
verwijderd. Niet zoo algemeen bekend is het wezen van den bliksem;
wat wij zien, als één lichtende straal, blijkt in werkelijkheid te bestaan
uit mee r der la. lichtstralen, die ná elkaar tusschen wolk en aardIa
overspringen. Dit speelt zich af in een breukdeel van een seconde, van-
daar dat men het waarneemt als één straal. Bij alle verschijnselen, die
met electriciteit te maken hebben, treden altijd' reusachtige snelheden
op; bij dell blikslam hebben we te maken mlat snelheden tusschlan 10.000
en 50.000 km per seconde; niet eens zoo bijzonder groot als U bedenkt,
dat de electrische stroom door de leidingen in huis zich beweegt met
300.000 km per seconde!

Ook zijn er metingen verricht omtrent de st.rooms ter k t e van den
bliksem; en zooals te verwachten IS, ontmoet men ook hierbij ongewoon
groote getallen. Normaal ligt de stroomsterkte tusschen 30.000 à 60,000
ampère; er komen ook waarden voor beneden de 30.000 en bovèn de
60.000 ampère. De kennis van de grootte van dezen stroom is van belang
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in verband met de beveiliging; immers ook door den bliksemafleider zal,
indien daarop de bliksem inslaat, een dergelijke stroomsterkte naar de
aarde vloeien, Nu is er een algemeene wet in de electriciteitsleer, die
wij ook vroeger reeds hebben ontmoet en bekend is onder den naam "de
wet van Ohm", welke leert dat, om een stroom door een weerstand te
drijven een spanning Iloodig is, die gelijk is aan die stroomsterkte maal
den weerstand! De bJiksem-stroom, b.v. 50.000 ampère, zal, indien een
afleider is aangebra,cht, langs dien afleider naar de aarde stroomen; hoe
kleiner nu de weerstand van dien afleider is, des te geringer is de
benoodigde spanning om den stroom er door .te drijven. Zou bijvoorbeeld
de weerstand van den bliksem-afleider 2 ohm ziJn, dan is de spanning
die optreedt 2 X 50.000 - 100.000 volt. Dus zéér hoog. Is echter die
weerstand slechts 0,02 ohm, dan is d.e spanning slechts 1000 volt. Het
is dus wel dringend gewenscht er voor te zorgen, dat de stroom weinig
weerstand ontmoet; en nu is vooral de verbinding van den afleider met
de aarde het moeilijke punt. Die verbinding laat altijd wel iets te wen- '
schen over, zelfs bij de beste uitvoeringen en op .die plaats, waar de
stroom overgaat van afleider op aarde, :moet hij altijd een min of meer
grooten tegenstand overwinnen. Deze tegenstand heeft den sprekenden
naam van 0 ver g a n g s wee r sta n d gekregen. Het komt er vooral
op aan dezen overgangsweerstand zoo klein mogelijk te'houden, dus te
zorgen voor een eerste klas verbinding tusschen afleider en aarde. Hoe
kan men dit bereiken? Een goede oplossing is het gebruik van metalen

. buizen, welke in voortdurende aanraking met he.t grondwater moeten
zijn, zooals zuigbuizen van pompen; zijn deze niet aanwezig, dan kan
men zelf één of meer buizen: of staven van verzinkt ijzer of staal in den
grond slaan, zóódiep, dat zij onder het zomerpeil van het grondwater
reiken. Ook een verbinding met de waterleiding is een prima aard-
verbinding (n.b. hiervoor is schriftelijke toestemming van de directie
van het Waterleidingbedrijf noodig!) -

Uit de' boven berekende hooge spanningen, die bij inslag optreden,
kunnen we. nog een tweede belangrijke conclusie trekken: mdien in de
onmiddellijke omgeving van den bliksem-afleider zich :metalen deelen
(ijzeren. balken, kribben) beviriden, bestaat er veel kans, dat vonken
overspringen van' den afleider naar die metalen deelen. Men noemt dit
het "afslaan" van den bliksem. Dit kan worden vermeden door alle
ijzeren oD!derdeelen in het gebouw met den afleider te verbinden; boven-
dien moet de afleider zelf een zOI;>recht mogelijk verloop hebben, want
bij een bocht ondervindt de bliksem veel weerstand en geeft de voor-
keur ~n den rechten weg.

Men hoort ook te onzent wel eens de meening verkondigen, dat een
bliksem-afleider het inslag-gevaar tot zich zou trekken. Dit is 'niet juist;
de bliksem-ontlading, beginnende bij de wolk, trekt zich niets aan van

'het bestaan van een bliksem-afleider ergens op aarde. Eerst op het
aHerlaatste oog enblik, . als de bliksem-ontlading tot dicht bij het aard-
oppervlak genaderd is, zal de afleider, als hij zich dicht bij den ontladings-
stroom bevindt, eenigen invloed op den loop van den stroom kunnen
uitoefenen. Maar dàn is het punt van inslag reeds bepaald. Vroeger had
'men in -dit verband de volgende theorie: indien :men om een bliksem-
afleider een kegel beschreven denkt met den afleider zelf als as en als
grondvlak een cirkel met een straal, die gelijk is aan de hoogte van den
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bliksem-afleider, dan. zijn alle punten binnen dezen kegel door
genoemden afleider beschermd. Indien dan dus een bliksemstraal
gericht is naar plaatsen buiten dien kegel, dan oefent de afleider
daarop geen invloed uit. Zooals gezegd, dit is een oude theorie; tegen-
woordig weet men, dat de beschermde ruimte kleiner is. Waaruit dus
duidelijk volgt, dat hèt onjuist is te beweren, dat een bliksem-afleider
den ontIadingsstroom naar zich toe. zou trekken. Hij beveiligt alleen het
te beveiligen gebouwen heeft geen invloed op blikseminslagen in d.e
omgeving daarvan,

Is er ,bij die sterke bliksem-stroom geen gevaar, dat de afleider, indien
de bliksem inslaat, smelt? Men zou dat met recht 'kunnen verwachten,
want stroomen van 30.000 à 60.000 ampère veroorzaken, zoo redeneert
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men, toch een groote warmte-ontwikkeling! Daarbij verliest men echter
uit het oog, dat ook de tijdsduur een rol speelt; een stroom mag Sterk
zijn, maar als die sterke stroom slechts zeer- korten tijd bestaat, is de
warmte-ontwikkeling toch gering. Dit nu is het geval bij bliksem-inslag;
reusachtige stroomen weliswaar, maar van zeer, zeer korten duur. Zoo
kort, dat zelfs een koperen geleider van 2,5 mm2 doorsnede - dezelfde
doorsnede als de leidingen in de buizen van het lichtnet in huis - er
niet bij doorsmeIt. Daardoor is het obk te verklaren, dat een betrekkelijk'
dunne -radio-antenne zelfs bij feIlen blikseminslag niet smelt.

Dit brengt ons op het terrein der radio-antennes, die uiteraard ook
als bliksem-opvanger functionneeren; er dient dus voor gezorgd te
worden, dat er gelegenheid geboden wordt aan den inslaan den bliksem
om naar de aarde af te vloeien. In de eerste plaats is daarvoor noodig
een omschakelaar; waarmede de antenne met de. aarde kan worden
verbonden; bovendien is een Z.g. edelgas-ontladingsbuisje, buiten de
woning, gewenscht.

In fig. 40 ziet U het schema van de beveiliging van een eenvoudig
huis met schoorsteen en dakvensters.; in figuur 41 van een boerderij.
Het meest in het oog springend onderdeel is de boven alles uitstekende
0 p van ge 1'; deze moet minstens 15 cm hooger zijn dan de omgeving. .

Normaal moeten van eIken opvanger twee wegen voor den stroom naar
de aavde, voeren; dit behoev~n niet altijd apart aangelegde leidingen te
zijn (dit zijn de met dikke strepen aangegeven lijnen in de figuren 40
en 41), maar men mag daarvoor ook gebruik maken van in het gebouw
aanwezige 'metalen onderdeelen, als dakgoten, afvoerpijpen yoor regen-
water e.a., hetgeen ook Inoodig is om het "afslaan" van den bliksem te
voorkomen. Een uitzondering hierop vormen de buizen van de electrische
installatie en b.v. veedrinkwaterleidingen ; deze mogen ni e t met het
afleiderstelsel verbonden worden en moeten integendeel zich overal 'op
een behoorlijken afstand van de bliksem-afleiders bevinden. Het geheele
afleiderstelsel behoort een kooi te vormen om het gebouw. Als leidraad

,diene, dat men in .de voor ons van belang zijnde gevallen (schuren en
huizen) per 20 meter gebouwen-omtrek ten minste één afgaande leiding
moet aanbrengen; echter minder dan twee afgaande leidingen mag nooit.
In figuur 40 is op elk der hoekpunten van het huis en onder den schoor-
steen een aard-verbinding; ook in figuur 41 zijn de aardverbindllgen bij
de .schuur (8 in totaal) en het huis gemakkelijk te herkennen. 1) ,
---_.

1) Voor vonedig~ gegevens betreffende voorschriften en adviezen over den
aanleg zij verwezen naar de uitgave N. 1014. van de Hoofdcommissie voor
Normalisatie in Nederland te 's-Gravenhage.
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