
 
Безконтактен енкодер в обработката на картофи 
 
Безконтактният енкодер QR24 на Turck демонстрира превъзходството на своята безконтактна 
измервателна система на буферен транспортьор в зоната за обработка на картофи в Schaap, 
компания със седалище в Холандия. 
 
Слабостта на много различни видове стандартни енкодери рядко се дължи на принципа на 
измерване, нито на тяхната електро-магнитна устойчивост или други фактори на смущения; 
недостатъкът е предимно механичното изпълнение. В инсталацията за преработка на картофи 
на Schaap Holland B.V., безконтактният енкодер на Turck QR24 измерва преместването на 
буферен конвейер, спестявайки на техническия персонал необходимостта от сложни решения 
за монтаж и редовна поддръжка и подмяна на традиционните енкодери. 
 
Производителят на картофи Schaap Holland B. V доставя 45 000 тона картофи годишно на 
търговски клиенти и в хранително-вкусовата промишленост. Сортирането, измиването и 
обелването на картофите до голяма степен е автоматизирано. Секции с конвейери отвеждат 
картофите от зоната за измиване в хладилния тунел. За да се предотврати спирането на 
цялата линия, Schaap използва буферни конвейери пред системата за претегляне на 
опаковъчната машина. Енкодерът QR24 е монтиран на моторите на буферните конвейери. 
 
Когато опаковъчният материал трябва да бъде презареден, целият процес не трябва да спира, 
тъй като буферният конвейер намалява скоростта си и компенсира забавянето. 
Инсталираният безконтактен индуктивен енкодер QR24 от Turck следи движението на мотора. 
Това дава възможност за буфериране до 500 килограма картофи. Валът на двигателя се върти 
бавно. Поради това QR24 е програмиран да работи с резолюция от дванадесет импулса на 
оборот. Линейното движение на охлаждащия конвейер трябва да се следи само с един 
импулс на всеки пет сантиметра. Това обаче представлява голямо механично 
предизвикателство. Използваните преди това инкрементални енкодери, работещи на фото-
растерен принцип на измерване се повреждали често поради вибрациите на двигателя 
предавани през пружинните съединители. 
 
С безконтактният енкодер на Turck това вече не е проблем. Пружинни съединители не са 
необходими, тъй като няма механична връзка между вала и сензора. Само позициониращия 
елемент се закрепва директно към вала.  
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