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I. De tekst van dit hoofdstuk is een door de redacteur ingekorte versie van delen uit Elek
trische aandrijftechniek, D. Hamels, Stenfert Kroese (1992). 
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Voor Nederland is de belangrijkste norm de NEN 3173 ,Roterende elek
trische machines". Vee! werk werd verricht in internationaal verband, 
vooral in dat van de ,International Electrotechnical Commission" 
(IEC) en het ,Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique" 
(CENELEC), om de normen van verschillende Ianden dichter tot elkaar 
te brengen. Veelal gaat men bij de harmonisatie uit van bestaande IEC
documenten. Soms geeft CENELEC eigen, zogenaamde Euronormen uit. 
De CENELEC-landen hebben in dit verband de IEC-publicatie 34 aan
vaard. De belangrijkste in de normen vastgelegde aspecten, waarmee de 
potentiele gebruiker van een elektromotor wordt geconfronteerd bij het 
opstellen van een specificatie, zijn: 

1. Bedrijfs- of omgevingsomstandigheden 

Een motor behoeft slechts zijn nomimaal vermogen te kunnen leveren 
wanneer de plaats van de opstelling lager is gelegen dan 1000 men de tem
peratuur van de omgeving niet boger is dan 40 °C. Wanneer aan een van 
beide eisen niet is voldaan, moet dit in de aanvraagspecificatie worden ver
meld ofmoet het maximaal afte geven vermogen worden gereduceerd. 

2. Bedrijfstoestanden 

Het ,nominaal bedrijf' van een elektromotor is de bedrijfssituatie waar
voor de fabrikant zijn motor als het ware heeft bedoeld. De toekenning van 
de nominale grootheden, die samen het nominale bedrijfkenmerken, aan 
eenmotor komt dus neer op het leggen van een verband tussen het on twerp 
of de constructie van de motor en zijn prestaties. Het nominaal bedrijf 
wordt in het algemeen gerelateerd aan de thermische be lasting van demo
tordelen. Het criterium is dat de temperatuur in de motor nergens de 
waarde mag overschrijden die maximaal toelaatbaar is voor de toegepaste 
isolatiematerialen. 

Het duurt enige tijd vooraleer het thermisch evenwicht in de machine is in
getreden, met andere woorden vooraleer de verschillende delen van de ma
chine hun eindtemperatuur hebben bereikt. Een maat daarvoor is de 
thermische tijdconstante: dit is de tijd die verloopt totdat de overtempera
tuur ( opwarming oftemperatuursverhoging) ten opzichte van hetkoelmid
del63% vandeeindwaarde heeft bereikt. Deze thermische tijdconstante ligt 
in de orde van grootte van enkele tientallen minuten; de tijd die verloopt 
totdat thermisch evenwicht is ingetreden, is ongeveer viermaal zo lang. 
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In IEC 34-1 zijn een negental genormaliseerde bedrijfstoestanden gedefi
nieerd (tabell), die het mogelijk maken de nominale grootheden van de 
motor beter aan te passen aan de bedrijfssituatie. Ze worden aangeduid 
met de letterS, gevolgd door een cijfer. 

Type Benaming 

Sl Continu bedrijf 

S2 Kortstondig bedrijf 

S3 Intermitterend bedrijf 

S4 Intermitterend bedrijf met 
aanloop 

S5 Intermitterend bedrijf met 
elektrisch remmen 

S6 Ononderbroken bedrijf 
met intermitterende 
be lasting 

S7 Ononderbroken bedrijf 
met elektrisch remmen 

S8 Ononderbroken bedrijf 
met periodiek veranderlijk 
toerental 

S9 Bedrijf met niet-
periodieke varia ties in 
belasting en toerental 

Omschrijving 

Bedrijfbij constante belastinggedurendeeenzodanige 
tijd dat thermisch evenwicht wordt bereikt. 

Bedrijfbij constante belasting gedurende een bepaalde 
tijd, die korter is dan die waarin thermisch evenwicht 
zou worden bereikt, gevolgd door een rustperiode van 
voldoende duur om thermisch evenwicht met het 
koelmiddel te herstellen. 

Bedrijf, samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen 
elk bestaande uit een tijd met constante belasting en 
een tijd van rust. Bij dit bedrijfheeft de aanloopstroom 
geen aanzienlijke invloed op de 
temperatuursverdeling. 

Bedrijf ... ,elk bestaande uit een belangrijke tijd van 
aanloop, een tijd met constante belasting en een tijd 
van rust. 

Bedrijf ... , elk bestaande uit een aanlooptijd, een tijd 
met constante belasting, een tijd met snel elektrisch 
remmen en een tijd van rust. 

Bedrijf ... , elk bestaande uit een tijd met constante 
belasting en een tijd met nullast. Er is geen tijd van rust. 

Bedrijf ... , elk bestaande uit een aanlooptijd, een tijd 
met constante belasting en een tijd met elektrisch 
remmen. Er is geen tijd van rust. 

Bedrijf ... , elk bestaande uit een tijd met constante 
belasting bij een bepaald toerental, gevolgd door een 
of meer tijden met andere belastingen, waarbij andere 
toerentallen horen. Er is geen tijd van rust. 

Bedrij f ..... , waarbij in het algemeen de belasting en het 
toerental niet-periodiek varieren binnen het 
toegelaten bedrijfsgebied. Bij dit bedrijfstype is ook 
sprake van regelmatige overbelastingen die de 
vollastsituatie aanzienlijk te boven kunnen gaan. 

Tabe/1. Genormaliseerde bedrijfstoestanden. 
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Als de besteller het bedrijfstype (Engels: duty cycle) niet specificeert, moet 
de fabrikant uitgaan van continu bedrijf. In het andere geval kan de fabri
kant aan de motor eenzo vee! groternominaal vermogen toekennen, dat bij 
het gespecificeerde bedrijfstype de motor uiteindelijk dezelfde tempera
tum bereikt als bij continu bedrijf. 

3. Beschermingsklassen 

Elektrische machines moeten worden beschermd tegen schadelijke externe 
invloeden, dat wil zeggen tegen binnendringen van vocht en stof en tegen 
aanraking van vi tale delen door de mens of door dieren. De eisen zijn vast
gelegd in de Europese norm EN 60 034-5, die grotendeels is gebaseerd op de 
IEC-publicatie 34-5 en integraal als Nederlandse norm is aanvaard. De 
mate van bescherming wordt aangegeven door een code, bestaande uit 
de letters IP, gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de mate 
van bescherming aan tegen aanraking en tegen het binnendringen van 
vaste voorwerpen, stof, enzovoort. Het tweede cijfer geeft aan in hoeverre 
de motor is beschermd tegen het binnendringen van water. De beveiliging 
is beter naarmate het cijfer hoger is; voor het eerste cijfer zijn zeven grada
ties (0 ... 6); voor het tweede cijfer negen ( 0 ... 8). Tabel2 geeft een over
zicht. 
Tevens zijn in IEC 34-5, vooral voor motoren die de fabrikant in voorraad 
houdt, enkele voorkeurscodes vastgelegd, namelijk IP 12,21, 22, 23, 44, 54 
en 55. 
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Get a/ Betekenis van het eerste kencijfer 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

Niet-beschermde machine. 

Machine beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen grater dan 50 mm 
diameter. 

Machine beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen grater dan 12 mm 
diameter. 

Machine beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen grater dan 2,5 mm 
diameter. 

Machine beschermd tegen indringen van 
vaste voorwerpen grater dan I mm 
diameter. 

Stofdichte machine (er mag niet zoveel 
stofbinnendringen dat de werking wordt 
geschaad). 

Geheel stofdichte machine 
(niet officieel in IEC 34-5). 

Betekenis van het tweede kencijfer 

Niet-beschermde machine. 

Machine beschermd tegen vertikaal 
druipend water. 

Machine beschermd tegen water 
druipend onder een hoek van maximaal 
!5° met de vertikaal. 

Machine beschermd tegen sproeiwater, 
onder een hoek van maximaal60o met de 
vertikaal. 

Machine beschermd tegen water dat uit 
een willekeurige richting tegen de 
machine spoelt. 

Machine beschermd tegen 
binnendringen van water dat in een 
straal tegen de machine wordt gespoten. 

Water dat in golven over de machine 
komt of met kracht tegen de machine 
wordt gespoten mag geen schade 
veroorzaken. 

7 Machine waarin bij onderdompeling 
onder een gespecificeerde druk 
gedurende een bepaalde tijd geen 
schadelijke hoeveelheid water indringt. 

8 Machine die hestand is tegen 
voortdurende onderdompeling onder 
beschreven condities. 

Tabe/2. Betekenis van de get allen in de IP-code voor beschermingsk/assen. 

4. Koelmethoden 

De richtlijnen zijn vervat in de EN 60034-6, die als Nederlandse norm is 
overgenomen. 
De vereenvoudigde code is aileen van toepassing op machines met ( enkel
voudige) luchtkoeling (voor vermogens tot ongeveer 500 kW) en bestaat 
uit de letters IC, gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de koel
methode aan, het tweede de wijze waarop het vermogen, dat nodig is voor 
de circulatie van het koelmiddel, wordt geleverd. Tabel3 geeft enkele voor
beelden. 
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Get a! Betekenis van het eerste kencijfer 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Vrije circulatie. 

Voorzien van aanzuigkanaal 
(kanalisatie van de instromende Iucht). 

Voorzien van uitblaaskanaal 
(kanalisatie van de uitstromende Iucht). 

Aanzuig- en uitblaaskanaal (kanalisatie 
van in- en uitstromende Iucht). 

Machine met oppervlaktekoeling door 
de langsstromende omgevingslucht. 

Machine met ingebouwde 
warmtewisselaar (die de 
omgevingslucht gebruikt). 

Machine met opgebouwde 
warmtewisselaar die de omgevingslucht 
gebruikt. 

Machine met ingebouwde 
warmtewisselaar (die niet de 
omgevingslucht gebruikt). 

Machine met opgebouwde 
warm tewisselaar (die niet de 
omgevingslucht gebruikt). 

Normen C1800-7 

Betekenis van het tweede kencijfer 

Vrije convectie. 

Eigenkoeling (door op de as 
gemonteerde ventilator). 

Door ingebouwde ventilator die niet op 
de as is gemonteerd. 

Door op dezelfde voeding aangesloten 
ventilator, gemonterd op de machine. 

Door een ingebouwde ventilator met 
onafhankelijke voeding. 

Door een aangebouwde ventilator met 
onafhankelijke voeding. 

Stroming van het koelmiddel komt tot 
stand door een afzonderlijk systeem 
onafhankelijk van het voedingsnet. 

Door relatieve verplaatsing. 

Tabe/3. Betekenis van de getallen in de vereenvoudigde IC-code voor koelsystemen. 

5. Opstellingswijzen 

De verschillende opstellingswijzen zijn vastgelegd in de EN 60034-7, die 
inmiddels als Nederlandse norm is aanvaard. Ze worden aangeduid met 
een code, waarvoor twee mogelijkheden bestaan. 
Code I is aileen van toepassing op machines met schildlagers en een 
aseinde, en bestaat uit de letters IM gevolgd door de letter Ben een getal 
voor machines met horizon tale opstelling of de letter V met een getal voor 
machines met vertikale opstelling. 
Code II is algemeen geldig en bestaat uit de letters IM, gevolgd door een 
combinatie van vier cijfers. Het eerste cijfer duidt aan in welke categorie de 
constructie valt. Er zijn negen categorieen gedefinieerd. Het tweede en 
derde cijfer hebben be trekking op de wijze waarop de machine moet wor
den gemonteerd; het vierde cijfer duidt het aantal en de vorm van de asein
denaan. 
In de tabel4 zijn enkele veel voorkomende uitvoeringsvormen genoteerd 
met de bijbehorende code(s). 
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DIN IEC34, Teil I DIN IEC 34-7 B3 Bl4 vs 
IEC34-7Code I 42950 Code II 

1ffit $ 41 IMB3 B3 IM 1001 

IMV5 V5 IM 1011 

IM V6 V6 IM 1031 
B5 B15 V9'dr IMB6 B6 IM 1051 

1[fJ1 iiD IMB7 B7 IM 1061 

IMBS BS IM 1071 

IMBI5 Bl5 IM 1201 
B6 VI VIS 

IM B35 B3/B5 IM2001 

~ * ' IM B34 B3/Bl4 IM2101 

IMB5 B5 IM 3001 

IMVI VI IM3011 
B7 V3 V19 

IMV3 V3 IM 3031 

@I ® w IMB14 Bl4 IM 3601 

IMVJS VIS IM 3611 

IMVI9 Vl9 IM 3631 
BS V5 B3/B5 

IMBIO BIO IM 4001 

~ ~ iEit IMVJO VIO IM4011 

IMVJ4 VJ4 IM 4031 

IMV16 V16 IM4131 B91ID V6 B 3/B14 

IMB9 B9 IM 9101 ~ 1ffit IMVS VS IM9111 T 
IM V9 V9 IM9131 

Tabe/4. Voorbeelden van opstellingswijzen van elektrische mot oren. 

6. Standaardwaarden en -toleranties 

IEC 34-1 geeft ook grenzen aan voor een aanta1 neveneffecten die inv1oed 
hebben op de bruikbaarheid van de machine, onder meer de toe1aatbare 
ge1uidniveaus. Deze zijn geste1d in termen van geluidniveaus in dB( A) en 
toegespitst op machines met vermogens van 1 tot 400 kW en toerentallen 
van 600 tot 3 7 50 omw. I min in twee veel voorkomende beschermingsklas
sen, namelijk IP 22 en IP 44. De in de norm gestelde geluidniveaus zijn aan 
de hoge kant in vergelijking met de eisen die men hier te Iande vaak ter 
beperking van hinder voor de omgeving stelt. 

Vooreen aantal machinegroothedenzijn behalve voorschriften voor proe
ven om die waarden te controleren ook standaardtoleranties aangegeven. 
In tabel 5, een uittreksel uit de betreffende tabel uit IEC 34-1, zijn de tole
ran ties vermeld voor een aantal grootheden die voor elektrische machines 
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van belang zijn. Er moet op gewezen worden dat de toleranties voor elke 
grootheid apart van toepassing zijn. 

Parameter 

Efficiency, by input-output test 

Total losses (for machines with Pwted > 50 
kW) 

Power factor for induction machines 

Speed of DC shunt and separate excitation 
motors at full load and working temperature 

P = 60Pmted / nwted) 

speed of DC series motors 

Slip of induction motors at working 
temperature 

Locked rotor current I a of cage induction 
motors with short-circuited rotor and with 
any specified starting apparatus 

Locked rotor torque Ta of induction motors 

Pull-out torque Tk of induction motors 

Variation of speed of DC shunt- and 
compound-wound motors from no-load to 
full load 

Moment of inertia J m 

Tolerance 

-0,15·(1-ry) 

10% of total losses 

-1,6 · (!- cos<p) 
min. 0,02; max. 0,07 

p < 0,67 
0,67 <p < 2, 5 
2, 5 <p < 10 
p > 10 

p < 0,67 
0,67 <p < 2, 5 
2,5<p<10 
p > 10 

Prated< lkW 
Prated~ I kW 

+0,2 ·fa 

-0,15·Ta 

± 0, 15 . nrated 

± 0, 10. nrated 

± 0, 075 · nrated 

± 0, 05 · nmted 

± 0, 20 · nrated 

± 0, 15 · nrated 

± 0, 10. nrated 

± 0, 075 · nrated 

± 0, 3 · Srated 

± 0, 2 · Srated 

-0, I · Tk, provided that Tk > 1, 6 Trated 

± 0, 2· guaranteed value, 
min. ± 0, 02 . nrated 

±0, 1 · lm 

Tabe/5. Standaardtoleranties voor bedrijfsgrootheden van elektrische machines volgens IEC 
34-1. 

7. Standaardvermogens 

Vermits asynchrone kooiankermotoren veruit de meest gebruikte motoren 
zijn, heeft men de afmetingen en de vermogens van deze motoren interna
tionaal gestandaardiseerd in IEC-72. In dit document zijn een aantal reek
sen van standaardvermogens vermeld en tevens standaardwaarden voor de 
in- en aanbouwmaten, ashoogten, en dergelijke voor kooiankermotoren. 
Het document bevat echter geen standaardwaarden voor de elektrische 
parameters. Daarom kunnen de parameters van de mot oren van hetzelfde 
type maar van verschillende fabrikanten aanzienlijk verschillen. Vooral bij 
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toerentalgeregelde aandrijvingen is dit belangrijk omdat de instelling van 
de regeling afhankelijk is van de machineparameters. 

Nagenoeg alle Europese fabrikanten van kooiankermotoren houden zich 
aan de maten die zijn vastgelegd in IEC 72. In de USA richt men zich echter 
in de vermogens en de maatvoering nog steeds naar de oude ,NEMA stan
dards". Daarom en ook omdat de frequentie en de nominate spimningen in 
de USA aanzienlijk verschillen zijn eleft:t:~,!iCQemachirtes~vah Europese en 
Amerikaanse makelij onderling niet uitwisselbaar. 
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