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Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. 
Cz. 3. Mechanika (montaż enkodera)

W obecnym numerze prezentujemy 
Państwu kolejny artykuł z cyklu 

„Szkoła Enkoderów” – tym razem będą to 
informacje na temat poprawnego mon-
tażu enkodera.

Aby enkodery o wysokiej rozdzielczo-
ści w ogóle mogły być używane, muszą 
zostać prawidłowo zamontowane. 
Ogólna zasada mówi, że połączenie 
zawsze powinno być elastyczne. Łoży-
ska enkodera są w stosunku do siebie 
napięte i dlatego nie wykazują luzu. Jeżeli 
wałek enkodera zamontuje się sztywno 
w stosunku do wałka silnika, to łożyska 
enkodera muszą przyjmować dużą część 
obciążenia, czego zbyt długo nie wytrzy-
mają. Jeszcze gorsza jest sytuacja przy 
sztywnym połączeniu i niewłaściwie 
dobranych wałkach. Może to prowadzić 
do bardzo dużych naprężeń na wałku 
enkodera, w wyniku czego może on 
szybko ulec zniszczeniu (w przypadku 
ekstremalnym np. przez złamanie wałka).

Enkodery z wałkiem muszą być szcze-
gólnie dokładnie ustawione w płasz-
czyźnie promieniowej, a połączenie 
elastyczne musi być na tyle staranne, 
aby wartości pomiarowe przy ewen-
tualnym błędzie „wyosiowania” nie 

zostały zafałszowane. Poza tym przy 
szybkich dynamicznych przebiegach 
należy uwzględnić sztywność skręcania 
i ewentualne rezonanse. W przypadku 
enkoderów z tuleją ważne jest dobre 
wycentrowanie wałka montażowego, 
a ramię momentowe (ewentualnie połą-
czenie statora) nie może wykazywać luzu.

W typowym przykładzie enkodera 
z wałkiem model 800 z 2048 impulsami 
i ramieniem momentowym zamocowa-
nym przy kącie 46 mm maksymalny błąd 
enkodera ±50 el° odpowiada niewłaści-
wemu centrowaniu 0,020 mm (wahnię-
cie 0,04 mm) lub odpowiednio – luzowi 
ramienia momentowego ±0,02 mm. 
Większe błędy montażowe będą więc 
powodowały odchylenia kątowe wykra-
czające powyżej maksymalnych błędów 
podanych w specyfikacji enkodera.

W enkoderach tulejowych dochodzi 
do tego wibracja, na którą urządzenie 
jest przez cały czas narażone, jeżeli jest 
zamontowane na wałku z biciem. Tak 
więc enkoder zamontowany z biciem 
0,1 mm jest przy 3600 obr./min i czę-
stotliwości 60 Hz narażony ciągle na 
przyspieszenie 7 m/s2. Enkodery zwy-
kle dobrze to wytrzymują, ale może się 

również zdarzyć, że poprzez tarcie zosta-
nie uszkodzona izolacja jednego z kabli 
przyłączeniowych w impulsatorze. 

Warto również wspomnieć o żywot-
ności enkodera, która zależy od popraw-
nego zamontowania enkodera na wałku 
silnika. Urządzenie posiada łożyska ze 
smarem stałym. Jeżeli łożysko enkodera 
jest ciągle silnie obciążone, to żywotność 
całego urządzenia zostaje ograniczona 
nie przez niedobór smaru, lecz przez 
zwykłe ścieranie się łożyska (zmęczenie 
powierzchni rowków, w których poru-
szają się kulki). Żywotność w takim przy-
padku znacznie się zmniejsza. Dlatego 
bardzo ważne jest prawidłowe zamon-
towanie i wyosiowanie enkodera wzglę-
dem wałka silnika, na którym pracuje.
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