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Machinefabrikant vroeger en nu 

 elektrotechnicus – werktuigbouwkundige  

  ‘elektricien’     ‘monteur’  



Mechatronica 

Mechanisch 

Mechanisch gecombineerd 
met elektronisch 



Ontwikkelingen 

• Machines worden steeds complexer 

• Steeds vaker worden Pc's en PLC’s met daarop aangesloten sensoren en 
actuatoren in gezet. 

• Elektrische aandrijvingen worden al lang niet meer als “gewone” 
elektromotor gebruikt.  

• De huidige generatie elektrotechnische aandrijvingen zijn voorzien van 
“slimme” regelaars waarmee het toerental en of de kracht geregeld kan 
worden. 

• De servo- en stappen motoren zijn niet meer weg te denken in moderne 
machines. 



Eisen aan machines 

• Een fabrikant maakt zijn machines: 
– Functioneel 

– Veilig te gebruiken 

– Betrouwbaar 

– Energie efficient 

 

• Vanwegen 
– Een goede relatie met de klant 

– Commerciële overwegingen 

– Wettelijke eisen  

– Aansprakelijkheid 

 



Wettelijke eisen voor machines 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (2014/35/EU) 

• EMC richtlijn 2004/108/EG (2014/30/EU) 

• Richtlijn druk apparatuur 97/23/EG (2014/?/EU) 

• Drukvaten van eenvoudige vorm 2009/105/EG (2014/29/EU) 

• Richtlijn ATEX 95 (94/9/EG) 137 (99/92/EG) ATEX 95 (2014/34/EU) 

• Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG 

• Richtlijn product aansprakelijkheid 85/374/EEG 

• WEEE, RoHS, Reach 

• Enz. 

 



Machine veiligheid 

• Machineveiligheid is voornamelijk gericht op het veilig gebruik van de 
machines. 

• Veiligheid moet in het ontwerp zijn geïntegreerd. 

• Wanneer het aanpassen van het ontwerp geen uitkomst meer bied moet 
een veiligheidsfunctie worden toegepast. 

• De risico’s die dan nog over blijven zijn de zogenaamde restrisico’s. Die 
moeten worden gemarkeerd en in de handleiding worden vermeld. 

 

• EMC is niet direct gerelateerd aan het veilig gebruik van de machine maar 
een machine die niet EMC compatible is kan (ernstige) risico’s 
veroorzaken. 

 



EMC  

• Je hoort het niet 

• Je ziet het niet 

• Je voelt het niet 

• Je merkt het wel! 

• Dus moet je er iets mee? 



Redenering 1 

• EMC daar besteden wij geen aandacht aan. 

• We hebben in al die jaren nog nooit problemen gehad. 

• Heeft niets met machineveiligheid te maken. 

• In de industriële omgeving is toch al veel storing 
aanwezig. 

• Als mijn machine bij de oplevering goed functioneert, 
dan zit het met EMC wel snor. 

• Op EMC wordt toch nooit gecontroleerd. 

• De montage voorschriften van de fabrikant zijn maar een 
aanwijzing waar je van af mag wijken. 

 

 



Redenering 1 

• EMC-maatregelen: dat is vooral alles goed aarden  

• Een goede mechanische verbinding is ook een goede 
elektrische verbinding  

• Meten van EMC 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, duur en levert niets op  

• Onverklaarbare storingen zijn: pech, inferieure producten, 
onbetrouwbare leverancier, toeval, een gevalletje “Murphy” 



Case: Vloerrooster pers/las machine 
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Case: Vloerrooster pers/las machine 

Las unit 

Persbalk M 

D 



Probleem omschrijving 

• Machine wordt geleverd en afgenomen. 

• Machine werkt net niet helemaal zoals afgesproken. 

• Regelmatig komt de leverancier (programmeur) langs om het programma 
aan te passen (storingen te verhelpen). 

• Storingen zijn niet eenduidig. 
– Soms wordt de dwarsstaaf te kort ingeschoten 

– Soms wordt het rooster niet op de juiste plaatst gepositioneerd voor de dwarsstaaf 

– Soms wordt de dwarsstaaf te lang ingeschoten 

– Soms wordt het rooster niet voldoende doorgeschoven onder de persbalk 

– Soms gaat het lassen van de hoeken niet goed (positie is niet goed) 

• Na 3 jaar is het duidelijk, de gebruikte besturing is van slechte kwaliteit. 
Die leverancier moet er maar bij komen. 

 

 



Manager doet zijn verhaal aan de productmanager PLC 

• We zijn nu 3 jaar bezig om de machine goed te laten werken. 

• De leverancier van de machine geeft aan dat de kwaliteit van de gebruikte 
besturing niet goed is. 

• Hij kan verder geen ondersteuning leveren voor het aanpassen van de 
software om de problemen op te lossen. 

• Inmiddels is het zover dat de operators die aan de machine moeten 
werken zich ziek melden. 

• De machine draait ongeveer 30% van de tijd en staat dus 70% van de tijd 
in storing. 

 

• De productmanager denkt; 

• De toegepaste besturing wordt op veel verschillende manieren en 
plaatsen toegepast zonder al te veel problemen. Mmmmmm. 



Wat verwacht de klant van de productmanager? 

• Moet hij de klant ondersteunen in zijn “strijd” met de leverancier? 

• Moet hij zeggen dat de besturing inderdaad niet geschikt is voor deze 
toepassing? 

• Moet hij zeggen dat hij de verantwoordelijkheid voor de software over 
gaat nemen? 

• Ligt het überhaupt aan de software? 

• Is er misschien een andere storingsbron? 

• Zonder de machine en bijbehorende besturing gezien te hebben is het 
onmogelijk om en passend antwoord te geven. 

 

Eerst maar eens kijken hoe een en ander er bij staat.  

 

  



Opstelling machine en besturingskast 

M
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PLC 

Servo regelaar 

Servo regelaar 

Servo regelaar D 



Servo Servo 

Servo Freq 

Diverse relais/magneetschakelaars 
voeding 

Klemmenstrook 

Open kastwand 

Blik in de besturingskast 



Kijkje onder de machine 

• Een motor voor de rooster 
verplaatsing 

• Een motor voor het stempel 



Product manager neemt stelling 

Geen van de aanwijzingen uit de verschillende gebruikshandleidingen van de 
verschillende “regelaar” leveranciers is opgevolgd. 
 
Onvoldoende afgeschermde motor kabels liggen over de PLC heen, direct langs de 
bus stekkers van de PLC. 
 
Afstand van de PLC ten opzichte van de regelaars is te klein 
 
Aarding van de verschillende metalen kast behuizingen niet in orde. 
 
Kabels worden door één grootte opening in de bodem van de kast binnen geleid. 
 
Hier zijn moeten passende EMC maat regelen worden getroffen om de machine 
werkend te krijgen. Dit los je niet met software op! 
  



Voorgestelde maatregelen en effect 

Motor kabels omleggen naar bodem kast 

 

Metalen geaarde schermen plaatsen tussen regelaars en PLC 

 

Metalen kastdelen via litzen aan met aarde verbinden 

 

Bodem van de kast met speciale delen afsluiten en daar de kabel afscherming met 
een groot oppervlak aan aarde leggen 

  

Metalen delen van de machine goed aarden 

 

Een week na het uitvoeren van de gegeven adviezen is de productie van 30 naar 
70% gestegen. De voorkomende problemen waren meestal van mechanische 
aard.  

 



Voor fabrikanten van machines 

• 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  



Enkele basis EMC regels 

1. Zorg voor een goede FE (functionele aarde) gebruik platte aardlitzen 
en geen aarddraad! 

2. Afschermingen met een groot vlak en lage impedantie aan aarde. 

3. Elke afgeschermde kabel met een “eigen” EMC wartel de kast in. 

4. Motor- en encoderkabels altijd rechtstreeks op de controller. 

5. Motor- en encoderkabels zo ver mogelijk van elkaar af. 

6. Kabels zo dicht mogelijk langs het geaarde frame van de machine. 

7. Waar mogelijk gesloten geaarde metalen goten met geaarde deksels.  

8. Regelaars altijd zo laag mogelijk in de kast.  

9. Geen varkens staartjes in de kabels. 

 

• Volg altijd de instructies van de leverancier op! 

 



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 daar doen we iets mee! 

Ik wens u nog een leerzame dag toe! 

Vragen? 


