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Machinefabrikant vroeger en nu 

    elektrotechnicus – werktuigbouwkundige 

   

 

‘elektroboer’  ‘fietsenmaker’  



Machines vroeger en nu 

 

mechanische machine 
mechatronische machine 

wie herkent de machine? 

mechanische computer 



Industriële installaties 

transporteren en 

sorteren 

drogen en 

walsen 

sorteren 

bakken 

lassen 



Ontwikkelingen 

• de machine wordt een geavanceerd systeem met plc’s, 

computers, sensoren, communicatie, div. bewerkingen 

• de mechanische ontwerpafdeling wordt een 

multidisciplinair team 

• kennis op een groot aantal terreinen is onontbeerlijk: 

mechanisch, elektronisch, elektrisch, automatisering, ... 

 

MAAR: 

• veel, vooral grotere machines en industriële installaties 

hebben een overwegend mechanisch karakter waarvoor 

de desbetreffende expertise essentieel is 

 



Eisen aan machines 

• Een fabrikant maakt zijn machines 

– functioneel,  

– veilig, 

– betrouwbaar, 

– met een goede kwaliteit en bovendien 

– betaalbaar 

• vanwege: 

– een blijvend goede relatie met de klant 

– commerciële overwegingen 

– wettelijke veiligheidseisen 

– wettelijke aansprakelijkheid 



Wettelijke producteisen 

• Machinerichtlijn 

• Laagspanningsrichtlijn 

• EMC-Richtlijn 

• Richtlijn drukapparatuur 

• Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 

• Richtlijn Gastoestellen 

• ATEX-Richtlijn 

• Verordening voedselcontactmaterialen 

• Richtlijn Arbeidsmiddelen 

• WEEE, RoHS, Reach 



Risico’s verbonden aan machines 

• Veiligheid is primair fysieke veiligheid, d.w.z. beperken 

van de risico’s als gevolg van: 

beknellen, snijden, vallen, pletten, uitwerpen van 

voorwerpen, d.w.z. letterlijk tastbare gevaren, maar ook 

• gevaren van een heel ander karakter: elektriciteit, 

temperatuur, ioniserende straling, EMF, gassen, giftige 

of agressieve stoffen, bacteriële besmetting, etc. 

• De EMC-Richtlijn is niet primair op veiligheid gericht, 

maar een machine met een onvoldoende EMC-gedrag 

kan wel degelijk (ernstige) risico’s opleveren  



EMC: onbekend maakt onbemind 

• De focus van de machinefabrikant is risicobeoordeling 

en risicobeperking 

• de primaire aandacht ligt bij de (in)voelbare risico’s 

• procedure: het aflopen van een checklist met alle 

essentiële eisen van de Machinerichtlijn 

• EMC-eisen zijn letterlijk ongrijpbaar voor veel fabrikanten 

• door de aard van de producten en hun omgeving speelt 

het EM-gedrag vaak geen zichtbare rol en blijft 

onopgemerkt 



(drog)redeneringen 1 

• EMC? Daar besteden wij geen aandacht aan! 

• Ik heb in X jaren nog nooit EMC-problemen gehad 

• EMC heeft niets met veiligheid te maken 

• Mijn machines staan altijd in een industriële omgeving 

waar toch al veel storingen zijn 

• Als mijn machine bij oplevering goed functioneert dan zit 

het qua EMC-gedrag ook wel goed 

• Op EMC-gebied vinden toch nooit inspecties plaats 

• Montagevoorschriften van een fabrikant vormen slechts 

een leidraad waarvan ik mag afwijken 

 



(drog)redeneringen 2 

• EMC-maatregelen: dat is vooral alles goed aarden 

• Een goede mechanische verbinding is ook een goede 

elektrische verbinding 

• Meten in de productieomgeving heeft geen zin want de 

machine wordt toch elders geïnstalleerd 

• De EMC-Richtlijn stelt het uitvoeren van EMC-testen niet 

verplicht 

• EMC-testen is complex en duur en levert niets op 

• Onverklaarbare storingen zijn: pech, inferieure 

producten, onbetrouwbare leverancier, toeval, 

een ‘Act of God’ 

   



Case: ‘pick-and-place’ unit 

• Klant bestelt 3 elektrisch aangedreven assen voor een 

X-, Y- en Z-beweging om een product uit een 

spuitgietmachine te pakken en op een drager te 

plaatsen. 

• Klant levert de benodigde gegevens aan voor het 

berekenen van de krachten en snelheden. 

• Klant vraagt leverancier om de uitgezochte onderdelen 

te leveren. In eigen beheer wordt alles samengebouwd 

en in bedrijf gesteld. Klant heeft ervaring met elektrische 

aandrijving van een ander merk. 

 



Case: opbouw besturingskast 

• Leverancier levert alle mechanische en elektrische 

componenten, inclusief 3 CE-gemarkeerde servo-drivers 

met ingebouwd filter en gebruikershandleiding 

  • Afdeling onderhoud van 

klant bouwt besturingskast. 

Het is wat krap, maar alle 

motor- en encoderkabels, 

analoge aansturing en 

voedingskabels zijn keurig 

tot één boom gebundeld. 

Ziet er mooi ‘strak’ uit.  



Case: testen en ingebruikname 

• Opgebouwde kast met aangesloten motoren is getest in 

de werkplaats werkte naar behoren 

• Tijdens productiestop is de unit ingebouwd, zijn 

instellingen gedaan en is deze getest en goed bevonden 

• Bij ingebruikname zijn geen problemen geconstateerd en 

de machine is vrijgegeven voor productie 
 

Start storingsmelding 

• Tijdens de productie worden producten soms op de 

verkeerde plaats op de drager geplaatst….. 



Case: aanpak en discussie 

Afdeling onderhoud wordt gewaarschuwd en kan niets 

vinden. Storing wordt afgedaan als ‘eenmalige misser’ 

Na derde melding uit productie wordt er opnieuw gekeken 

en geconstateerd dat ‘er niets aan de hand is’.  

Alles lijkt normaal te functioneren 

De productiechef bemoeit zich er mee en eist een 

oplossing! 



Case: verdere discussie 

Klacht wordt neergelegd bij leverancier van de materialen. 

De geleverde onderdelen functioneren niet naar behoren 

en voldoen niet aan de specificaties. 

Servicemonteur van de leverancier kijkt ter plaatse en 

kan geen afwijkingen in het gedrag vaststellen. De 

machine werkt naar behoren. 

De klacht blijft regelmatig terugkeren en veroorzaakt irritatie 

bij gebruiker, productie en management. Management 

neemt contact op met management leverancier 

Management leverancier belooft dat de klacht wordt 

opgelost en geeft de afdeling service opdracht de klacht 

serieus te onderzoeken. 



Case: storingen blijven optreden 
Service plaats in de 230 AC en de 24 V DC voeding 

extra filters. Vermoeden een externe oorzaak. Klacht 

doet zich de volgende 3 uur niet voor. Servicemonteur 

maakt rapport op en vertrekt. 

Management neemt contact op met management 

leverancier en laat in niet mis te verstane bewoordingen 

weten dat er nu toch echt een oplossing moet komen, want 

anders…… 

Management leverancier stuurt de productmanager naar 

de klant om het probleem op te lossen 

Storing blijft 

optreden 



Case: de oplossing in zicht? 
Sfeer is niet echt vriendelijk want ‘de geleverde spullen zijn 

‘waardeloos’ en veroorzaken stilstand in de productie. 

Geconstateerd is dat af en toe de X- en Y-as onbedoeld 

bewegen als de Z-as wordt aangestuurd. 

De productmanager constateert aantal tekortkomingen: 
- de indeling van de kast is niet conform aanwijzingen; de regelaars 

staan te dicht op elkaar, 

- door het samenbinden van de kabels is er grote kans op onbedoelde 

koppeling, 

- motorkabels en analoge kabels lopen via de klemmenstrook, 

- alle kabels zijn door één opening van de kast gevoerd, 

- afscherming van door middel van een ‘pig-tail’,  

- kast niet deugdelijk geaard. 

Weerwoord klant:  
- bij het oude systeem hoefde dat allemaal niet en we hebben toen nooit 

last gehad van storingen 

- we maken altijd één opening om kabels door te voeren 

- het probleem zit echt in de slechte kwaliteit van de componenten 



Case: probleem opgelost! 

De productmanager neemt stelling: 
- de kast moet voldoen aan de eisen in de gebruiksaanwijzing, 

- de leidingenloop moet volgens goed vakmanschap zijn uitgevoerd, 

- geen onderbrekingen in de signaalkabels, 

- waar nodig EMC-wartels gebruiken, 

- afgeschermde kabels op de juiste wijze afmonteren. 

Klant voert de eenvoudig te nemen maatregelen direct uit: 

signaal- en vermogenskabels scheiden, en direct op 

regelaars monteren, aarding in orde maken. 

 

Resultaat: 

De storingsfrequentie is afgenomen, maar storingen 

blijven incidenteel optreden. 

Bij de volgende productiestop zijn de andere 

aanbevelingen uitgevoerd en daarna zijn de storingen 

definitief verdwenen. 

 



Oproep aan machinefabrikanten 

• Wees bewust dat de EMC-eigenschappen van een 

machine of installatie (grote) invloed kan hebben op het 

gedrag en de veiligheid ervan of op de omgeving 

• Zorg voor minimaal een basale kennis van EMC 

• Neem de omgang met (wettelijke) EMC-eisen mee in de 

risicobeoordeling die sowieso wordt uitgevoerd 

• Denk daarbij ook aan financiële en juridische risico’s 

• Gebruik CE-gemarkeerde componenten 

• Neem de installatieaanwijzingen van leveranciers serieus 

• Pas de basis-installatieregels toe 

• Roep tijdig advies in 

 



Oproep aan EMC-deskundigen 

• Biedt gedifferentieerde diensten, van gratis telefonisch 

advies tot ‘full compliance testen’. 

• Stel een document samen met ‘10 gouden EMC-

ontwerpregels’ 

• Ontwikkel korte basiscursussen voor EMC-leken: (‘EMC 

for dummies’?) 

• anticipeer op typische gebruiksomstandigheden en 

omgevingen van machines en installaties 



EMC; Geen probleem voor 

machinefabrikanten? 

  

Ik wens u een leerzame dag toe! 

 

Vragen? 


