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Teqnow bijeenkomst: 

Sensoren

Op donderdag 20 september organiseert 

Teqnow een bijeenkomst rondom het onder-

werp sensoren. Tijdens deze bijeenkomst 

krijgt u technische informatie over sensoren 

en hun toepassingsgebieden. Doel van deze 

bijeenkomst is om u, of u nu machinebouwer 

of machinegebruiker bent, te voorzien van de 

nodige kennis die voor u van groot belang kan 

zijn. Hierdoor kunt u bewuster kiezen wanneer 

u wel en wanneer u geen behoeft e hebt aan 

bepaalde sensoren in uw machine of proces, 

wat voor soort sensor voor u van belang is en 

hoe u deze kunt integreren in uw machine of 

proces. Ter ondersteuning van een noodzake-

lijke basiskennis op het gebied van sensoren 

heeft  Teqnow een handzaam boekje 

“Sensoren” geschreven. Tijdens de bijeen-

komst wordt deze publicatie toegelicht en aan 

de deelnemers gepresenteerd.

teqnow

De huidige maatschappij digitaliseert steeds verder. Deze digitalisering 
biedt steeds meer mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Veel 
van deze nieuwe mogelijkheden, zoals robotisering, 3D-printen, Industrial 
Internet of Things (IIOT), Big Data en dergelijke, zijn alleen mogelijk dankzij 
de ontwikkelingen op het gebied van sensoren. Dat is dan ook de reden dat 
Teqnow het thema Sensoren heeft  opgepakt. Aangezien de moderne techno-
logieën iedereen raken is het dan ook vanzelfsprekend dat elk bedrijf min-
stens over een bepaalde basiskennis van sensoren moet beschikken. 

BELANGRIJK VOOR ELKE ONDERNEMER:

Basiskennis van 
sensoren noodzakelijk

In de machinebouw wordt er al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van sensoren: eindschakelaars, naderings-

sensoren en optische sensoren worden ingezet om een veilige situatie te creëren en om een machine aan te sturen. 

optimalisatie van processen kan leiden of waar een 
sensor alleen gebruikt wordt om extra informatie 
over het proces te verzamelen. Kortom, op dit 
moment is de infrastructuur rondom sensoren, 
gegevensopslag en verwerking zo dat alle puzzel-
stukjes in elkaar grĳ pen, zodat optimaal gebruik 
kan worden gemaakt van deze mogelĳ kheden.

B E L A N G  S E N S O R E N  M A C H I N E B O U W
In de machinebouw wordt er al sinds jaar en dag 
gebruik gemaakt van sensoren. Eindschakelaars, 
naderingssensoren en optische sensoren worden 
vaak gebruikt om een veilige situatie te creëren 
en om een machine aan te sturen. Daarnaast 
kunnen machinebouwers sensoren ook inzetten 
voor kwaliteitsborging, storingspreventie, pre-

Door het steeds kleiner en goedkoper worden van 
chips (wet van Moore: het aantal componenten per 
chip verdubbelt elke 2 jaar, en dat tegen dezelfde 
kosten) zĳ n ook de prĳ zen van sensoren afgeno-
men. Tegelĳ kertĳ d zĳ n ook de mogelĳ kheden om 

gegevens digitaal te verzamelen, te bewaren en te 
bewerken enorm toegenomen. Hierdoor is het 
mogelĳ k geworden om sensoren niet alleen op die 
plaatsen in te zetten waar een sensor noodzakelĳ k 
is, maar ook op die plaatsen waar een sensor voor 
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ventief onderhoud en voor kennisopbouw. Dit 
biedt de machinebouwer de gelegenheid om, ook 
na het leveren van de machine, in contact te blĳ -
ven met de machine en met zĳ n eigenaar. Bĳ  sto-
ringen kan op afstand een probleem opgelost 
worden, of de eigenaar kan ondersteund worden 
bĳ  het oplossen van de machineproblemen. Aan 
de hand van de door sensoren doorgegeven infor-
matie kan de machinebouwer zelfs de klant advi-
seren met betrekking tot uit te voeren onder-
houd. Verzamelde kennis kan een bĳ drage 
leveren aan het verder doorontwikkelen van een 
volgende generatie van de geleverde machine. 

B E L A N G  V O O R  G E B R U I K E R S
Productieprocessen vertonen altĳ d een bepaalde 
spreiding (mate van onnauwkeurigheid). Waar 
deze spreiding van de processen vroeger accep-
tabel was, wordt dit met de toenemende klantei-
sen steeds minder acceptabel. Iedere machine-
gebruiker is er dan ook op gebrand om de 
spreiding van het productieproces te verkleinen. 
De spreiding in het productieproces wordt 
onder andere vaak veroorzaakt door in de 
machine optredende temperatuurvariaties, tril-
lingen en elastische vervormingen. Een gerichte 
inzet van de juiste sensoren kan ervoor zorgen 
dat dergelĳ ke spreiding van het productieproces 
(softwarematig) kan worden gecorrigeerd. Waar 
het in het verleden vaak noodzakelĳ k was om 
een nauwkeurige freesbank langdurig te laten 
warmdraaien voordat de spiluitzetting stabiel 
was om nauwkeurig te kunnen produceren, kan 
nu voortaan (mits in de machine de juiste senso-
ren zĳ n ingebouwd) de actuele temperatuur 
worden gemeten, waarna daarmee tĳ dens het 
verspanen automatisch rekening gehouden kan 
worden. Een dergelĳ ke sensor draagt daardoor 

direct bĳ  aan een vergrote inzetbaarheid van de 
CNC-freesbank. Een lasnaadvolgsysteem (sensor) 
kan ervoor zorgen dat een lasrobot de onnauw-
keurigheden van de gelaste delen op kan van-
gen. Een hoekmeetsysteem (sensor) op een kant-
bank kan ervoor zorgen dat, ondanks de 
afwĳ kingen in plaateigenschappen, toch steeds 
de juiste hoek wordt gezet. Dit zĳ n slechts drie 
van de vele voorbeelden waarbĳ  sensoren kun-
nen ondersteunen om het productieproces 
nauwkeuriger en stabieler te krĳ gen.

B A R C O D E S
Twee interessante en voor vrĳ wel alle bedrĳ ven 
direct toepasbare laagdrempelige mogelĳ kheid 
van sensoren zĳ n:

- Scannen van barcodes om voortgang van de 
werkzaamheden te registreren. Ook kan hier-
mee de werkelĳ ke inzet van de productiecapaci-
teit worden geregistreerd. 
- Werkt u met gereedschappen, hulpmiddelen, 
transportbokken of iets dergelĳ ks dat ook op 
locatie bĳ  de klant gebruikt wordt, dan is het 
vaak lastig om overzicht te houden waar deze 
middelen zich bevinden. Door met GPS uitge-
voerde sensoren te gebruiken zĳ n de middelen 
nooit meer zoek. 

Dit zĳ n slechts enkele van de vele mogelĳ khe-
den die er voor machinegebruikers zĳ n. Als 
machinegebruiker is het daarom belangrĳ k om 
bepaalde basiskennis van sensoren te hebben. 
Alleen dan is men immers in staat om bĳ  machi-
nebouwers de juiste vragen te stellen en die sen-
soren in de machines in te laten bouwen waar 
men ook werkelĳ k behoefte aan heeft.•

Voorbeeld van een sensor die in een 

lager is gemonteerd. Tijdens het 

gebruik van een machine die met 

dergelijke lagers is uitgerust, kan 

continu de toestand van het lager 

worden gemonitord. Hierdoor kan op 

het juiste moment onderhoud worden 

gedaan. (Foto: SKF)

Teqnow-publicatie: 

Sensoren

In analogie met eerdere Teqnow-publicaties is 

ook voor dit belangrijke onderwerp een handig 

klein en overzichtelijk boekje geschreven. 

Achtereenvolgens komen in aparte hoofdstuk-

ken de volgende onderwerpen aan de orde:

• Wat is een sensor?

• Waarnemingsgebieden van sensoren in de  

   industrie

• Toepassingsgebieden voor sensoren in de           

   industrie

• Sensorprincipes

• Toepassingsgebieden voor machinebouwers

• Toepassingsgebieden voor machinegebrui-  

   kers

• Sensoren en cybersecurity

Dit boekje (zie foto) is vanaf 20 september 

2018 beschikbaar voor alle Teqnow-deelne-

mers en kan dan opgevraagd worden via 

info@teqnow.nl.  Bent u nog geen 

Teqnow-deelnemer, meld u dan aan via 

www.teqnow.nl/teqnow/deelnemen (deel-

name aan Teqnow is voor medewerkers van 

bedrijven die Metaalunielid zijn gratis).


