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Enkodery firmy BaumerHubner  
w technologii „HeavyDuty” 
montowane na wałkach  
o dużej średnicy
Wiele aplikacji napędowych, 
stosowanych w różnych gałęziach 
przemysłu, posiada wałki o bardzo 
dużej średnicy. Klasyczne enkodery 
charakteryzują się ograniczonym 
zakresem średnicy otworu na wałek 
silnika – maksimum 100 mm. Ponadto 
wymiary takiego enkodera wykluczają 
jego zastosowanie, gdy mamy zaledwie 
kilka centymetrów miejsca na wałku. 

Firma „BaumerHubner” opracowa-
ła serię enkoderów magnetycznych, 

które można zamontować na wale o śred-
nicy do 690 mm. Taki enkoder składa 
się z dwóch podstawowych elementów 
– obręczy oraz czujnika. Na metalowej 
obręczy znajdują się magnesy, tworzą-
ce tzw. ścieżkę. W zależności od wy-
magań klienta, ścieżka może być inkre-
mentalna lub absolutna. Istnieje również 
możliwość wykonania obręczy z dwoma 
ścieżkami, przy czym jedna może być 
inkrementalna, a druga absolutna. Dru-
gim elementem enkodera magnetyczne-
go jest czujnik, który umieszczony jest  
w niewielkiej odległości od obręczy. 
Bardzo ważne jest precyzyjne umiesz-
czenie czujnika w odległości nie więk-
szej niż 1 cm od metalowej obręczy. Jego 
zadanie polega na odczytywaniu sygna-
łów z obręczy i przetwarzaniu ich na im-
pulsy lub bity. 

enkodera jest kontrola prędkości obro-
towej i momentu na wale silnika. Ma to 
na celu niedopuszczenie do uszkodze-
nia przekładni, silnika lub wału. Aplika-
cja charakteryzuje się bardzo dużym mo-
mentem, który wynosi aż 15000 Nm. 

Kolejny ry-
sunek (obok) 
przedstawia 
silnik z nisz-
czarki, na któ-
rym zamonto-
wany jest en-
koder firmy 
„BaumerHub-
ner”:

Poniższy schemat pokazuje sposób 
montażu enkodera magnetycznego na 
wale:

Jednym z przykładów użycia enkodera 
absolutnego jest niszczarka. Najważniej-
szą częścią urządzenia jest wykonany ze 
stali wał napędowy o dużej średnicy. Na-
pęd wałka odbywa się za pomocą prze-
kładni, która napędzana jest przez asyn-
chroniczne silniki trójfazowe. Zadaniem 

 

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe:
 www.bezpieczniki.com.pl
 www.hubner.pl
 www.baumerhubner.pl

oraz na najnowszą stronę producenta:
 www.baumerhubner.com
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