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MET PRECISIE-ENCODER
De bulkindustrie kan de precisiegraad van processen verbeteren door montage 
van een magnetische pulsgever tussen motor en tandwielkast. Hiermee zijn 
verouderde aandrijvingen te moderniseren. De signaalterugkoppeling van deze 
technologie maakt onder meer bij doseerapparatuur, mengers en vulappara-
tuur een exactere toerentalregeling en verbetering van de positionering en 
dosering mogelijk. 

Een magnetische pulsgever of encoder kan 
bestaande aandrijvingen moderniseren en de 
precisie van processen aanzienlijk verbeteren. De 
toegevoegde waarde van deze technologie zit in 
het verbeteren van de aansturing van veelvoorko-
mende processen in de bulkindustrie. Encoders 
koppelen signalen van de aandrijving terug naar 
het proces, zodat procesonderdelen synchroon 
gaan lopen. Een encoder meet de asomwentelin-
gen van de motor, geeft die signalen door aan de 
plc, waarmee de frequentieregelaar de aansturing 
van het proces preciseert. Of het nu gaat om het 
positioneren van verpakkingen, het doseren van 
stortgoed of poeders, de timing van transportban-
den of het roeren van product, een encoder kan 
elke bestaande aandrijving optimaliseren.

GEÏNTEGREERD
Het gebruik van encoders in de bulkindustrie 
vereist dat ze goed beschermd zijn tegen extreme 
procescondities. Vuil, vocht en corrosie mogen 
geen kans krijgen. Bege Aandrijftechniek heeft 

een encoder ontwikkeld die in de aandrijving is 
geïntegreerd, volledig is afgeschermd voor externe 
invloeden en uitstekend reinigbaar is. Daarbij 
biedt deze encoder een hoge precisie. De huidige 
‘MIG-encoder’ behoort tot de vierde generatie en 
is onderdeel van een continu verbeterproces. Het 
is een geheel eigen ontwikkeling van Bege, dat al 
zeventig jaar ervaring heeft in aandrijfsystemen, 

vat een encoder een ringvormige ferrietmagneet, 
een keramisch materiaal dat bros en daardoor 
kwetsbaar is. In tegenstelling tot andere typen 
encoders en flensencoders heeft de MIG-encoder 
een robuuste magneetring van een gevulkaniseer-
de kunststof. “Die is gemakkelijk te monteren en 
breekt niet tijdens montage. Ook niet tijdens het 
proces, want hij is schokbestendig.”

PRECIES
Paulides benadrukt de hoge signaalkwaliteit van 
de encoder. “Die gaat tot 2.048 pulsen, standaard 
flensencoders gaan veelal tot 50 impulsen. Onze 
encoder is dus veertig keer zo precies. Dat betaalt 
zich bijvoorbeeld uit in een veel preciezere dose-
ring, door een exacter afgestelde aandrijving. Bij 
het afvullen van verpakkingen op gewicht resul-
teert dit in een veel nauwkeuriger vulgewicht. Dus 
minder overdoseren en minder product wegge-
ven.” 

HOGE IP-RATING
Tot slot – en niet onbelangrijk voor de stortgoed-
sector – heeft de MIG-encoder een hoge IP-rating. 
“Hij is IP67 gecertificeerd, wat betekent dat hij 
absoluut stofdicht is en volledig waterproof. 
Omdat de behuizing geheel dicht is, kan vuil zich 
niet ophopen. Onze encoder is daarom storingsvrij 
en stof- en waterdicht. Dat is ook een voorwaarde 
voor toepassingen in hygiënische omgevingen in 
verband met de reiniging.”
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waaronder haakse en coaxiale tandwielkasten en 
sinds kort ook rvs draaistroommotoren.

HOOGWAARDIGE AANDRIJVING
Bege’s encoder-technologie biedt volgens Coen 
Paulides, Hoofd Internationale Verkoop van Bege 
Aandrijftechniek, een aantal plussen. “Reguliere 
encoders zijn heel precies, maar kwetsbaar in 
een industriële omgeving, omdat ze niet tussen 
de elektromotor en tandwielkast kunnen worden 
ingebouwd. De bestaande encoders die wél voor 
tussenbouw geschikt zijn, bieden geen hoge preci-
sie. Onze encoder is compact, want hij is als flens 
in standaard IEC-maten tussen elektromotor en 
tandwielkast in te bouwen. Dus flexibel inpasbaar. 
Machines en aandrijvingen worden er nauwelijks 
langer door, hij is maximaal 1,5 cm dik. Bij aange-
paste aandrijvingen maken we onze encoder op 
maat. Zoals gezegd biedt hij ook een hoge precisie. 
Daarmee combineert de MIG-encoder het beste 
van beide soorten encoders. Met onze encoder 
maak je van een standaard aandrijving een hoog-
waardige aandrijving.”

VULPROCES OPTIMALISEREN
Hoe een encoder een vulproces kan optimaliseren, 
illustreert Paulides aan de hand van een voor-
beeld. “In veel ontwerpen is het opvulproces vol-
tooid, terwijl de containers nog steeds in beweging 
zijn. Een encoder zorgt bij vultoepassingen voor 
de juiste tafelpositionering en kan op een motor, 
aandrijfas of een andere geschikte as worden 
gemonteerd. Wanneer het juiste aantal tellingen 
is gedetecteerd, stuurt de controller een opdracht 
om het vulsysteem te activeren. Feedback van de 
encoder zorgt ervoor dat het te vullen item zich in 
de juiste positie bevindt, voordat het vulmechanis-
me wordt geactiveerd. Toepassingen zijn flessen, 
buizen, blikken of dozen die worden getranspor-

teerd naar een vulmiddel via een transporteur, 
draaitafel of ander afleversysteem.” 

PRECISIEDOSERING
Naar analogie kan de encoder ook zijn dienst 
bewijzen bij precisiedoseringen. “Encoders kun-
nen ook worden gebruikt voor het regelen van 
de beweging van een vulmondstuk of dispenser 
die moet worden neergelaten naar en worden 
teruggetrokken uit de houder. Bovendien reizen 
sommige vulmechanismen synchroon met con-
tainers tijdens hun transport, en deze beweging 
vereist meestal ook feedback van de encoder.” En 
daarmee houdt het aantal applicaties niet op: “Ook 
boormachines, pompen, mixers, transportbanden, 
grijpers, et cetera, kunnen gebruikmaken van de 
terugkoppeling van de encoder en worden daar-
mee preciezer.”

ROBUUST
Wat de MIG-encoder volgens Paulides innovatief 
maakt is het gebruik van een flens in combinatie 
met de synthetische magneetring. Normaliter be-

‘ IP67 gecertificeerd, dus 
absoluut stofdicht en 
volledig waterproof’

‘ Preciezere dosering, 
door een exacter  
afgestelde aandrijving’

Close-up van Bege’s MIG-encoder.

Onwerptekening van de flensvormige MIG-encoder 
van Bege Aandrijftechniek die tussen de elektromo-
tor links en tandwielkast rechts wordt aangebracht.

boven de klassieke dat hij de positie van de as 
gedurende één omwenteling onthoudt. Dankzij zijn 
geheugen weet de encoder direct de juiste positie, 
zodra de machine opnieuw wordt ingeschakeld 
na bijvoorbeeld een stroomstoring. In omgevingen 
waar veiligheid een belangrijke factor is, wordt een 
absoluut encoder vaak toegepast.” ●

PILOT
Op Bege’s ontwikkelafdeling wordt momenteel 
gewerkt aan een MIG-encoder voor een nog nauw-
keuriger positionering. Die maakt gebruik van 18 
bits elektronische positiebepaling ofwel hoge-re-
solutie lokalisering. Paulides: “De absoluut uitvoe-
ring van de MIG-encoder heeft als extra voordeel 
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