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Szkoła enkoderów firmy LeineLinde.  
Cz. 4. Mechanika – żywotność enkodera
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Kontynuując cykl „Szkoła enkode-
rów”, chcielibyśmy przedstawić 

czynniki mające największy wpływ na 
żywotność enkodera.

Żywotność enkodera w dużym stop-
niu zależy od tego, jak się go zamontuje 
i używa. Elektronika i optyka w praktyce 
w ogóle się nie starzeją, natomiast dioda 
świecąca i łożyskowanie mają ograni-
czoną żywotność. Wydajność świetlna 
diody świecącej z biegiem czasu spada, 
tak więc poziomy sygnału w enkoderze 
stają się słabsze. Dzieje się to stopniowo 
i jest zauważalne dopiero po długim cza-
sie, ponieważ enkoder posiada relatyw-
nie silny poziom sygnału albo posiada 
wbudowany regulator, utrzymujący 
sygnał na stałym poziomie. W enko-
derach z regulacją poziomu sygnału 
zakres regulacji diody świecącej jest tak 
dobrany, aby zapobiegać późniejszym 
przeciążeniom.

W enkoderach firmy LeineLinde sto-
sowane są łożyska kulkowe ze smarem 
stałym, dlatego nie ma potrzeby ich do-
datkowego smarowania. Przy prawidło-
wym montażu łożyska w enkoderach 
obrotowych są zwykle bardzo mało ob-
ciążone i jak potwierdza praktyka, pra-
cują co najmniej 5–6 lat przy ciągłym 
użytkowaniu. Po tym czasie należy je 
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jednak wymienić. Jeżeli 
łożysko w enkoderze jest 
ciągle silnie obciążone, 
to żywotność urządze-
nia zostaje ograniczona, 
a powodem nie jest nie-
dobór smaru, lecz zwy-
kłe ścieranie się łożyska 
(zmęczenie powierzchni 
rowków, w których po-
ruszają się kulki). Żywot-
ność w takim przypadku 
znacznie się zmniejsza. 
Dane katalogowe doty-
czące dopuszczalnych 
obciążeń opierają się na 
maksymalnych obciąże-
niach; wynika z nich żywotność około 
50 000 h (5,7 roku) przy normalnej pręd-
kości obrotowej (około 1500 obr./min).

Jeżeli użytkownik zwraca uwagę, 
aby obciążenia wałka utrzymywały 
się w zalecanych granicach, to w zwy-
kłym czasie użytkowania maszyny nie 
dochodzi do przedwczesnych usterek, 
spowodowanych zużyciem się łożysk. 
Rysunek 1 przedstawia przykład obli-
czeń żywotności łożyska w zależności 
od obciążeń osiowych i kątowych.

Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się ze szczegółową ofertą produktów 

firmy LeineLinde, którą znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.leinelinde.
com.pl.� n


