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Impulsatory obrotowe z własnym 
łożyskowaniem dzielimy ze względu 
na rodzaj wykonania na dwa 
typy: impulsatory z normalnym 
wystającym wałkiem i impulsatory 
z tuleją. Różnica polega na tym,                     
że impulsatory z wałkiem zakładane 
są na kołnierz, a wałek impulsatora 
zostaje połączony z wałkiem silnika. 
Impulsatory tulejowe montowane są 
bezpośrednio na wałku, który ma być 
kontrolowany, a obudowa jest trwale 
połączona z otoczeniem. 

Jeżeli podłączamy impulsator z wysta-
jącym wałkiem do wałka silnika, to ko-

niecznie wymagane jest elastyczne połą-
czenie, ponieważ instalacja nigdy nie jest 
perfekcyjna. Łożyska impulsatora są osio-
wo naprężone, więc nie ma luzu osiowego 
ani promieniowego, natomiast wałek sil-
nika posiada pewien luz, co daje mu pew-
ną swobodę ruchu. Tak więc przy absolut-
nie sztywnym sprzęgle rotor silnika był-
by zawieszony na impulsatorze, a ten nie 
został skonstruowany dla takiego obcią-
żenia. Sprzęgło musi wyrównywać nastę-
pujące różnice między wałkiem napędu                         
i wałkiem impulsatora:
 osiowe błędy montażowe, luzy i prze-

sunięcia;
 promieniowe błędy montażowe, luzy      

i przesunięcia;
 odchyłki kątowe między wałkami.

Wyrównanie osiowe można wykonać 
często w prosty sposób, od razu podczas 
montażu. Problemy powstają dlatego, że 
wałki napędzające wykazują luz osiowy 
i poruszają się pod wpływem obciążenia 
zewnętrznego i rozszerzalności cieplnej. 
W dużych silnikach takie ruchy mogą wy-
nosić kilka milimetrów. Sprzęgło musi 
umożliwiać takie ruchy. Sprzęgieł bez lu-
zu używa się najwyżej do 0,3 mm luzu.       
W przypadkach ekstremalnych trzeba 
używać sprzęgła z wieloklinem.

W wyrównaniu promieniowym wy-
stępujące różnice są trudne do skom-
pensowania przez sprzęgło. Poza tym 
sprzęgło jest obciążane podczas każde-
go obrotu wałka, a to oznacza, że ilość 
cyklów szybko rośnie i może prowadzić 
do złamań lub uszkodzeń zmęczenio-
wych w elementach sprężystych. Przy 
dużych odchyłkach promieniowych 

sprzęgło musi być długie, ponieważ 
wtedy może przyjmować na siebie dwa 
przeciwległe odchylenia kątowe. Jeżeli 
nie chcemy, aby zmniejszyła się żywot-
ność, to sprzęgła dla impulsatorów mo-
gą wyrównywać co najwyżej odchyłki 
promieniowe max 0,1 mm. 

Sprzęgło giętkie musi prawidłowo 
przenosić ruchy w płaszczyźnie kąta 
skrętu. W zależności od wymaganej do-
kładności trzeba wybrać odpowiednie 
sprzęgło. Powinno być ono tak miękkie, 
jak to możliwe, aby przy niewłaściwym 
ustawieniu nie występowały zbyt duże 
siły; równocześnie jednak powinno być 
sztywne i odporne na skręt, aby dokład-
nie przenosić kąty. W przypadku, gdy 
sprzęgło służy do ustalania położenia, 
nie powinno wykazywać luzu. 

W przypadku impulsatora z tuleją wa-
łek jest sztywno połączony z wałkiem 
silnika. Ewentualne różnice są kompen-
sowane poprzez elastyczne zawieszenie 
obudowy impulsatora na pokrywie sil-
nika. Takie zawieszenie zapobiega rota-
cji impulsatora, ale w innych kierunkach 
jest giętkie. Zastosowanie wspornika re-
akcyjnego z przegubami kulowymi na 
obydwu końcach – ten wspornik umiesz-
cza się między obudową impulsatora                                                                   
i obudową silnika – daje sporą swobodę 
osiową. Jeżeli stawia się wysokie wy-
magania dotyczące dokładności, to wy-
magane jest dobre centrowanie wałka 
adaptera i możliwie duży kąt dla punk-
tu zawieszenia wspornika. Jeżeli centro-
wanie nie jest prawidłowe, to występuje 
błąd kątowy. Poza tym łożysko jest ob-
ciążone mechanicznie. Ruch osiowy po-
woduje wykrzywienie impulsatora, ale 
przy zwykłym położeniu wspornika jest 
ono o wiele mniejsze niż ruch promie-
niowy. Jeżeli instalacje są prostsze, to 
można wspornik z przegubem kulowym 
z powodzeniem zastąpić przy pomocy 
sprężystego drutu.

W następnym artykule przedstawimy 
zagadnienia związane z zagrożeniem 
prądami łożyskowymi.
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