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1 Úvod 

Tato dokumentace byla vyvinuta pro odborný 
personál, který má zkušenost s prováděním údržby 
a oprav. 

Zadokumentován je sériový produkt ZF dle stavu 
konstrukce k datu vydání. 

 

V této příručce se používají následující 
bezpečnostní pokyny: 

UPOZORNĚNÍ 
Slouží jako upozornění na zvláštní pracovní 
postupy, metody, informace, použití pomůcek atd. 

POZOR 
Používá se, pokud odlišný a neodborný způsob 
práce může vést k poškození produktu. 

 NEBEZPEČÍ! 
Používá se, pokud chybná péče může 
vést k poškození osob nebo ohrožení 
života. 

 

 

 NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 
Maziva a čisticí prostředky se nesmí 
dostat do půdy, podzemních vod nebo do 
kanalizace. 
• U Vašeho příslušného úřadu ochrany 

životního prostředí si vyžádejte 
bezpečnostní list pro dané produkty 
a dodržujte jej. 

• Starý olej zachyťte v dostatečně velké 
nádobě. 

• Starý olej, znečištěné filtry, maziva 
a čisticí prostředky zlikvidujte 
v souladu s předpisy výnosů 
o ochraně životního prostředí. 

• Při manipulaci s mazivy a čisticími 
prostředky dodržujte vždy předpisy 
výrobce. 

 

1.1 Bezpečnostní pokyny 

 Zásadně jsou opraváři agregátů ZF sami 
odpovědní za bezpečnost práce. 

 Dodržování všech platných bezpečnostních 
předpisů a zákonných nařízení je předpokladem 
pro to, aby nedošlo k poškození osob a produktu 
při údržbě a opravách. 

 Opraváři se musí před začátkem prací s těmito 
předpisy seznámit. 

 Odborná oprava těchto produktů ZF 
předpokládá odpovídajícím způsobem 
vyškolený odborný personál. 

 Opravář je povinen absolvovat školení. 

 Před zahájením zkoušek a oprav musí být 
nejprve důkladně pročten tento návod. 

POZOR 
Uvedené obrázky, výkresy a díly nepředstavují 
vždy originál, nýbrž je ukázán pracovní postup. 

Obrázky, výkresy a díly nejsou nakresleny 
podle měřítka, proto z nich nelze vyvozovat 
velikost a hmotnost (ani uvnitř zobrazení). 

Práce musí být prováděny podle popsaného 
textu. 

Po opravách a zkouškách se musí odborný 
personál přesvědčit o tom, zda produkt opět 
bezvadně funguje. 

1.2 Pokyny ZF 

 Na všech těsnicích plochách odstraňte staré 
zbytky těsnění. Ostré hrany nebo podobné 
nerovnosti musí být pečlivě odstraněny 
olejovým obtahovacím brouskem. 

 Otevřené převodovky musí být pečlivým 
zakrytím chráněny proti vniknutí cizích těles. 
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1.3 Použitý materiál 

Produkt Název/specifikace Množství 
(cca)  
[dm3] 

Použití Poznámka 

Tuk 

 

Shell Avania WR2 

Fuchs Renolit CXEP2 

Esso Beacon EP2 

 Obecně montážní 
pomůcka 

 

 

 

Převodový olej 
 

HLP 46 dle ISO VG 46  
 
 

Převodový olej při 
oběhovém mazání 

Použití možné i při 
oběhovém mazání 
s tepelným výměníkem 

Převodový olej 
 

 

HLP 32 dle ISO VG 32  
 
 

Převodový olej při 
oběhovém mazání 
s tepelným 
výměníkem 

 

Spojovací materiál 
(tekuté těsnění) 

Loctite 574  Těsnění Těsnicí/distanční 
podložka 
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2 Použití a konstrukce 

2.1 Použití 

Dvoustupňová převodovka ZF DUOPLAN se 
používá hlavně v pohonech obráběcích strojů. 

Díky různým montážním polohám lze převodovku 
používat např. pro soustruhy (horizontální B5) 
nebo obráběcí centra (vertikální V1). Navíc se 
převodovka používá v nejrůznějších zařízeních, 
ve kterých je potřebné zvýšení točivých momentů 
resp. snížení otáček. 

Převodovky mají koaxiální výstup a jsou vhodné 
pro vysoké otáčky ve výrobě obráběcích strojů. 

2.2 Příznaky 

 Dvoustupňová převodovka pro hlavní 
vřetenové pohony AC a DC v obráběcích 
strojích 

 Menší náročnost na místo díky planetové 
konstrukci 

 Přímá montáž na všechny AC, DC a 
normované motory v přírubové konstrukci 

 Velmi klidný chod a nízký hluk při chodu díky 
šikmému ozubení 

 Malá vůle v krutu 

 Jednoduchá montáž 

 Velké radiální síly na výstupu přípustné 

 Snímání kombinovaných axiálních a radiálních 
sil možné jako opce 

 Vysoký stupeň účinnosti 

 Elektromechanické řazení převodovky 
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2.3 Konstrukce 

Převodovka se skládá především z následujících 
konstrukčních skupin: 

Připojovací díly:  
 Náboj pohonu (1) 
 Příp. deska adaptéru (2) s těsnicím kroužkem 

radiálního hřídele (3) a ložisko náboje (4) 
Skříň:  
 Převodová skříň (5) 
Pohon:  
 Centrální kolo planetové převodovky (6) 
 Planetový věnec (7) 
 Ložisko planetového věnce (8) 
 

 

 

Výstup:  
 Skříň ložiska (9) 
 Výstupní ložisko (10, 11) 
 Výstupní hřídel (12) 
 Těsnicí kroužek radiálního hřídele (13) 
 Unášeč planetového kola (14) 
 Axiální ložisko (15) 
Řazení:  
 Posuvná objímka (16) 
 Řadicí vidlice (17) 
 Brzdový kotouč (18) 
Řadicí jednotka:  
 Řadicí jednotka (19) 
 Řadicí palec (20) 
 

14161817

1 5 8 7 6 15 10 9 11 13

12

2019
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2.4 Technické údaje 

Typ 2K800 
2K801/802 
standardní 
provedení 

2K800 
2K801/802

s STW 
(i=1.236) 

Jmenovitý výkon max. 84 kW max. 84 kW 

Jmenovité otáčky 1000 min-1 1000 min-1 

Max. otáčky 
v přímém převodu 
i=1 

 
 
5000 min-1 

 
 
5000 min-1 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Při použití motorových brzd, resp. zavedením 
opačného proudu pro zabrždění vřeten (např. 
nouzové zastavení) je třeba dbát na to, aby 
momenty setrvačnosti nepřekročily přípustné 
hnací momenty. Brzdné doby je třeba 
odpovídajícím způsobem přizpůsobit. 

 

 

 

 

Standardní montážní rozměry (v mm) 
podle normy EN 50347: 2001 

Dvous-
tupňová 

převodovka 

2K800 
FF350 

2K801 
FF400 

2K802 
FF500 

Konstrukční 
velikost 
motoru 

180 200 225 

h 180 200 225 

d 60 65 75 

l 1400,2 1400,2 1400,2 

b 300 350 450 

e2 350 400 500 

a1 400 450 550 

s2 4x18,5 8x18,5 8x18,5 

 

Typ 2K800 
2K801/802 
standardní 
provedení 

2K800 
2K801/802 

s STW 
(i=1.236) 

Vstupní 
jmenovitý 
moment (S1) 

 
 
max. 800 Nm 

 
 
max. 800 Nm 

Výstupní 
moment (S1), 
max. pro 

i = 1,00 

i = 3,19 

i = 4,00 

 
 
 

800 Nm 

2552 Nm 

3200 Nm 

 
 
 

989 Nm 

3154 Nm 

3955 Nm 

Hmotnost cca 175 kg cca 325 kg 

 

Standardní typový štítek 
(umístěný na skříni převodovky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
MADE IN GERMANY

TYPE PARTS LIST

RATIO SERIAL-NO.

BACKLASH
MAX.

INPUT TURN                    RPM
POWER MAX.
AT            RPM                 KW

INPUT
TORQUE                NM OIL GRADE

OIL
QUANTITY

SHITING                 V
UNIT                      W

i    ,     -   ,   

        MIN.

S2

a1

d b

h

l

e2 
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2.5 Montážní polohy 

 

 

Horizontální B5 

 

 

 

 

Horizontální B5 

(řadicí jednotka otočena) 

 

 

 

 

 

Vertikální V1 

 

 

 

 

 

 

Vertikální V3 

 

 

 

 

 

POZOR 
Výstup větracího otvoru musí být ve všech 
montážních polohách namontován nahoru. 
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3 První montáž 

3.1 Kruhové, rovinné a délkové 
tolerance hnacího motoru 

Aby byl provoz bezporuchový, musí zapojovaný 
motor splňovat uvedené tolerance. 

 

 

Kruhové, rovinné a délkové tolerance 
připevnovací příruby elektrického stroje: 

Typ 
převo-
dovky 

Tolerance 

A B C L=140 

2K800/  
2K801 

0,030 0,063 0,063  0,200

 A B C L=140 

2K802 0,030 0,063 0,063  0,200

Tolerance A, B, C dle DIN 42955R 
Dbejte prosím oproti DIN omezené tolerance 
délky hřídele „L“ 
 

POZOR 
Dodržování tolerance speciálně délky hřídele 
„L“ je důležité pro bezporuchovou funkci 
převodovky. Při menším rozměru vyrovnejte 
chybějící délku při montáži na motor 
zalícovanými podložkami, při větším rozměru 
hřídel stočte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

U motorů s pevným ložiskem na straně B  
(ležící proti výstupnímu hřídeli motoru) musí být 
zohledněno prodloužení délky hřídele motoru 
v důsledku zahřátí. 

 

A B C

L
001064
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Vyvážení pomocí Vyvážení pomocí 
polovičního klínu plného klínu 

3.2 Vyvážení 

Náboje (2) se sériově dodávají s drážkou lícované 
pružiny (1) k přenosu síly z hřídele motoru (3). 

Existují dva způsoby vyvážení pro motor 
a převodovku: poloviční klín a plný klín, přesněji 
jsou popsány v DIN ISO 8821. 

Musíte dbát, aby byl náboj vyvážen stejným 
způsobem jako motor.  

Při objednávce je proto velmi důležitý údaj 
o motoru s příslušnými rozměry a způsobem 
vyvážení. 

Výstupní hřídele motoru se standardní 
lícovaným perem podle normy EN 50347: 2001 

Typ 
převo-
dovky 

Průměr hřídele Líco-
vaná 

pružina 

Délka 
lícované 
pružiny 

2K800 
2K801 
2K802 

60 mm 
65 mm 
75 mm 
80 mm 

A18x11 
A18x11 
A20x12 
A22x14 

125 mm 
125 mm 
125 mm 
140 mm 

 

UPOZORNĚNÍ 
U motorových hřídelů s otevřenými konci drážky 
pro zalícované pero se musí pero v drážce 
přilepit, aby se vyloučil axiální posuv pera příp. 
náboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Vyvážení pomocí polovičního klínu 

Při vyvážení pomocí polovičního klínu je drážka 
lícované pružiny vyplněna vyrovnáním vyvážení 
a odpovídá zhruba poloviční lícované pružině, 
standardně tvaru B. Základem je přitom původní 
lícovaná pružina, její tvar, délka a poloha od 
výrobce motoru a je definována jako vyrovnávací 
závaží. Protože při vyvážení pomocí polovičního 
klínu na rozdíl od vyvážení pomocí plného klínu 
prochází rozdělení společnou konstrukční částí, 
může se po smontování projevovat nevyvážení 
zatížené tolerancí. 

Po montáži spřažených dílů se proto doporučuje 
provést dodatečné vyvážení. 

 

3.2.2 Vyvážení pomocí plného klínu 

Při vyvážení pomocí plného klínu se hřídel motoru 
vyvažuje s celou lícovanou pružinou, avšak náboj 
bez. Lícovaná pružina, její tvar, délka a poloha 
není důležitá. 

1 

2 

3 
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3.3 Adaptace motor/převodovka 

Pro montáž převodovky jsou nutné motory 
s přírubovou konstrukcí. 

Skříně převodovky se standardně adaptují na 
stroj pomocí středicího průměru na skříni ložiska. 

Podle provedení motoru se používají různé 
varianty převodovek. Odpovídajícím způsobem  
se liší i montáž převodovky. 

Kontrolní rozměry pro polohu náboje 

Typ 
převodovky 

Při délce 
výstupního 
hřídele 
motoru 

Rozměr C  
v mm 

2K800 
2K801 
2K802 

140 82,3 -0,2 

140 148,3 -0,2 

170 182,3 -0,2 

POZOR 
U motorů s pevným ložiskem na straně B se 
sníží rozměr C o 0,5 mm. 

Ve spojení s distančními podložkami se lícované 
podložky dodávají v různých tloušťkách. Tyto 
slouží k vyrovnání tolerancí délky hřídelí motoru 
a tím k dodržení kontrolního rozměru „C“. 

3.3.1 Otevřená konstrukce 

Otevřená verze označuje převodovku bez desky 
adaptéru, avšak s těsněním na výstupním hřídeli 
motoru (2) proti převodovému oleji. 

Náboj pohonu (1) se dodává volně 
s převodovkou. Lícované plochy motoru (3) 
a náboj pohonu je třeba vyčistit. Hřídel motoru je 
třeba zkontrolovat z hlediska kruhové a rovinné 
tolerance dle kap. 3.1. Navíc musí být hřídel 
motoru lehce namazán tukem. 

Po čištění lícovaných ploch se musí náboj pohonu 
zahřát od otvoru směrem ven na cca 120 °C 
a nasunout na hřídel motoru až na doraz. 

Poté zkontrolujte kontrolní rozměr „C“. Při menším 
rozměru použijte k vyrovnání lícované podložky. 
Při větším rozměru zkraťte hřídel motoru. 

POZOR 
Při nedostatečném zahřátí náboje se může 
hřídel motoru poškodit. 

Závitový kolík (9) je třeba utáhnout a zajistit proti 
přetáčení, viz kap. 3.4. 
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3.3.2 Uzavřená konstrukce 

(s hřídelovým těsnicím kroužkem) 

Tato varianta obsahuje desku adaptéru (5) 
s těsnicím kroužkem hřídele (7), v důsledku čehož 
tvoří převodovka kompaktní, uzavřenou jednotku. 

Adaptační deska (5) a náboj pohonu (1) se 
dodávají volně jako samostatné díly. Lícované 
plochy motoru (3) a náboj pohonu je třeba vyčistit. 
Hřídel motoru (2) je třeba zkontrolovat z hlediska 
otáčení bez obvodového házení a z hlediska 
axiálního házení podle kap. 3.1. Navíc musí být 
hřídel motoru lehce namazán tukem. 

Po vyčištění lícovaných ploch je třeba nasadit  
na skříň motoru adaptační desku s radiálním 
hřídelovým těsnicím kroužkem (7). Náboj pohonu 
se musí zahřát od otvoru směrem ven na cca 
120 °C a nasunout na hřídel motoru až na doraz. 

Poté zkontrolujte kontrolní rozměr „C“ a příp. 
změňte pomocí lícovaných podložek. 

POZOR 
Při nedostatečném zahřátí náboje se může 
hřídel motoru poškodit. 

Závitový kolík (9) je třeba utáhnout a zajistit proti 
přetáčení, viz kap. 3.4.  

POZOR 
Těsnicí kroužek radiálního hřídele a náboj 
pohonu je třeba kvůli montáži dobře namazat 
tukem. Při montáži se musí dávat pozor na 
správnou polohu těsnicího břitu a směr 
těsnicího kroužku radiálního hřídele. 

UPOZORNĚNÍ 
Při použití uzavřené konstrukce je třeba 
demontovat radiální hřídelový těsnicí kroužek na 
straně A v hnacím motoru. 

V případě adaptací motoru pomocí volně 
dodávaných distančních nebo těsnicích podložek 
je třeba je před montáží přilepit spojovacím 
materiálem (např. Loctite 574). 
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3.3.3 Otevřená konstrukce s kroužkem 
adaptéru pro 2K800 a 2K801 

Kroužek adaptéru slouží k vyrovnání různých 
připojovacích rozměrů. Těsnění na výstupním 
hřídeli motoru je nutné. 

Kroužek adaptéru (5) a náboj pohonu (1) se 
dodávají odděleně volně. Lícované plochy motoru 
(3) a náboj pohonu (1) je třeba vyčistit. Hřídel 
motoru (2) je třeba zkontrolovat z hlediska otáčení 
bez obvodového házení a z hlediska axiálního 
házení podle kap. 3.1. Navíc musí být hřídel 
motoru lehce namazán tukem. 

Po čištění lícovaných ploch je třeba kroužek 
adaptéru nasadit na těleso motoru. Poté se náboj 
pohonu musí zahřát od otvoru směrem ven na cca 
120 °C a nasunout na hřídel motoru (2) až na 
doraz. 

Poté zkontrolujte kontrolní rozměr „C“ a příp. 
změňte pomocí lícovaných podložek. 

POZOR 
Při nedostatečném zahřátí náboje se může 
hřídel motoru poškodit. 

Závitový kolík (9) je třeba utáhnout a zajistit proti 
přetáčení, viz kap. 3.4. 

3.3.4 Otevřená konstrukce s kroužkem 
adaptéru pro 2K802 

Kroužek adaptéru slouží k vyrovnání různých 
připojovacích rozměrů. Těsnění na výstupním 
hřídeli motoru je nutné. 

Kroužek adaptéru (5) a náboj pohonu (1) se 
dodávají odděleně volně. Lícované plochy motoru 
(3) a náboj pohonu (1) je třeba vyčistit. Hřídel 
motoru (2) je třeba zkontrolovat z hlediska otáčení 
bez obvodového házení a z hlediska axiálního 
házení podle kap. 3.1. Navíc se musí na hřídel 
motoru (2) nanést slabá vrstva tuku. 

Po čištění lícovaných ploch je třeba kroužek 
adaptéru nasadit na těleso motoru. Poté se náboj 
pohonu musí zahřát od otvoru směrem ven na cca 
120 °C a nasunout na hřídel motoru (2) až na 
doraz. 

Poté zkontrolujte kontrolní rozměr „C“ a příp. 
změňte pomocí lícovaných podložek. 
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POZOR 
Při nedostatečném zahřátí náboje se může 
hřídel motoru poškodit. 

Závitový kolík (9) je třeba utáhnout a zajistit proti 
přetáčení, viz kap. 3.4. 

 

3.3.5 Provedení s pohonem řemenice 

Řemenice se vystředí na vnější průměr hnací 
příruby (tolerance K6), upevní třecí silou a zajistí 
šrouby, přičemž je nutno dbát na přípustné 
utahovací momenty. 

Pro chod s nízkými vibracemi se má řemenice 
vyvážit podle VDI-směrnice 2060 na jakost 6,3. 

Uložení v pohonu řemenice se musí mazat přes 
přípojku oleje S ve skříni pohonu povinně 
množstvím 0,5 – 1,0 l/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Montáž převodovky 

UPOZORNĚNÍ 
Při montáži náboje pohonu (1) se musí kolík se 
závitem M12 (9) zašroubovat momentem 40 Nm až 
na doraz na zalícované pero a dotáhnout. Závitový 
kolík musí být před montáží opatřen tekutým 
těsněním. 

Během montáže dávejte pozor na přesnou polohu 
O-kroužku (10). O-kroužek se dodává volně 
s převodovkou a vkládá se s tukem do drážky 
těsnicího kroužku ve skříni (6). 

Zkontrolujte polohu řazení převodovky. Posuvná 
objímka musí být v řadicí poloze stupeň 1 
(„pomalý“ stupeň). 

Uchopte převodovku a nasaďte ji na přírubu 
motoru. Přitom opatrně spojte centrální kolo 
planetové převodovky/náboj. 

UPOZORNĚNÍ 
Profil ozubeného hřídele centrálního kola 
planetové převodovky musí být vsunut do profilu 
ozubeného náboje. Postup se usnadní, pokud se 
výstup převodovky otočí trochu doleva/doprava. 

Skříň převodovky, příp. kroužek adaptéru a motor 
se navzájem upevní pomocí čtyř, resp. osmi 
upevňovacích šroubů se šestihrannou hlavou 
(11). 

Schmierölzufuhr
zusätzlicher Anschluss

bei Riemenantrieb
S

Dodatečná přípojka 
u pohonu řemenu 
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Převodovku naplňte olejem a připojte oběhové 
mazání a napájení. Výstup větracího otvoru musí 
být ve všech montážních polohách namontován 
nahoru a příp. přitažen o max. 1 otáčku. 

Převodovka je nyní připravena k použití. 

 

 

 

Poloha řazení stupeň 1 

A Brzdový kotouč 
B Posuvná objímka 

 

POZOR 
Převodovky lze provozovat jen pod stejnými 
typy ochran, které jsou stanoveny pro motory 
AC a DC. 

Při instalaci dávejte pozor na to, aby chladicí 
vzduch motoru mohl nerušeně přicházet 
a odcházet. 

UPOZORNĚNÍ 
Před uvedením do provozu hnací jednotky 
zkontrolujte u E-motoru/převodovky, zda lze 
výstupem převodovky otáčet rukou. 

U hnacích jednotek, které jsou připevněny na 
přírubě převodovky, musí být motor na straně B 
podepřen bez nadměrného pnutí. 

 

 

 

 

3.5 Výstup 

3.5.1 Provedení s řemenovým výstupem 

Řemenice se vycentruje na vnějším průměru 
výstupní příruby (tolerance K6), připevní třecí 
silou a zajistí šrouby, přičemž je třeba dbát 
přípustných utahovacích momentů. 

Kvůli chodu s minimálními kmity je třeba řemenici 
vyvážit na kvalitu 6,3 dle směrnice VDI 2060. 

POZOR 
Aby se zabránilo přetížení ložisek, je třeba při 
napínání řemenů dbát předepsané maximální 
napínací síly. 

Průměrná síla řemenu musí ležet mezi ložisky. 
Při montáži musí být řemenici na výstupní 
přírubě možné lehce posunout, příp. řemenici 
zahřejte. 

 

3.5.2 Provedení s koaxiálním výstupem 

Pro provedení s koaxiálním výstupem (čep 
hřídele) je třeba dbát způsobu vyvážení i pro 
výstup. (viz kap. 3.2). Převodovka se dodává ve 
způsobu vyvážení pomocí plného klínu.  

Dimenzování lícovaných pružin najdete 
v montážním výkresu. Lícované pružiny je třeba 
každopádně zajistit závitovými kolíky. 

 

3.5.3 Provedení bez vývodu 

Vývodový hřídel není obsažen v rozsahu dodávky 
společnosti ZF. Výroba proběhne u zákazníka. 
Návrh na to, jak má být provedeno připojovací 
místo vývodového hřídele s profilem podle DIN 
5480, naleznete v montážním výkrese. Na šroub 
M12 s válcovou hlavou naneste vhodný 
zajišťovací prostředek (např. Loctite č. 275  
nebo č. 243) a utáhněte 115 Nm. 
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3.6 Elektrická přípojka řazení 
převodovky 

Převodovka se elektricky zapojuje s 8-pólovou 
zástrčkou Harting (HAN 8 U), která je součástí 
dodávky. Konektor se nachází na řadicí jednotce. 

3.6.1 Řadicí jednotka 

Technické údaje: 

Příkon    84 W 

Připojovací napětí  24 V DC ± 10 % 

Max. záběrový proud  5 A 

Jmenovitý proud  3,5 A 

Stupeň krytí   IP64 

 

Jako kabelový přívod jsou nutné průřezy 1,5 mm². 

Na konektoru spínací jednotky je třeba zajistit 
připojovací napětí 24 V DC (stejnosměrného 
proudu) a příkon 5 A. 

Zohledněte ztráty způsobené délkou kabelu 
a přechodovými odpory. 

Rozsah dodávky: 

Průchodkový kryt, šroubení, zásuvková vložka  
a 8 dutinek, typ Harting AWG16. Řadicí jednotka 
je k obdržení pouze jako kompletní díl. 

Řazení převodů: 

Řazení probíhá přiložením napětí 24 V na pin 2 
a 3. Polarita přiloženého napětí 24 V DC je pro 
převodový stupeň určující. 

U 1. stupně => pin 2: + / pin 3: ‒ 
U 2. a 3. stupně => pin 2: ‒ / pin 3: + 

Během přepínání převodových stupňů musí motor 
hlavního vřetena vykonávat kyvadlový pohyb 
v úhlu mezi +5° a -5°, jakož i s frekvencí 1 až 
max. 5 přepínání směru otáček za sekundu. Větší 
kývavý pohyb může vést k poškození řadicího 
ozubení. Spínací ozubení většinou zasahují do 
sebe již při prvním přepnutí směru otáček tak, že 
doba přepnutí obnáší přibližně 300 až 400 ms. 

  

 

 

 

 

 

 

To znamená v průměru nMot = 5°/s = 5° 60/min = 
300°/min = 300/360 ot/min = 0,83 ot/min. 

 

Přepočet  
Otáčky kývání ↔ Rotační kývavý pohyb 

Otáčky 
[1/min] 

Úhel 
[°/min] 

Čas 
[s] 

Úhel 
[°/sek] 

0,25 90 3,33 5 

0,50 180 1,67 5 

1,00 360 0,83 5 

2,00 720 0,42 5 

3,00 1080 0,28 5 

4,00 1440 0,21 5 

5,00 1800 0,17 5 

 
Z důvodu rozdílných hmotností a s tím spojených 
vlečných momentů se musí optimum ve stroji najít 
v pokusech o řazení. 

Signály koncových spínačů S1 – 1. rychlost 
(kontakt 4) a S2 – 2. rychlost (kontakt 6) slouží 
k vypnutí spínací jednotky po přepnutí.  

 

POZOR 
Po dosažení signálů koncových spínačů smí 
být ještě maximálně 0,5 sekundy proud na 
řadicí jednotce. Během provozní doby se musí 
kontrolovat signály koncových spínačů.  

Koncové spínače se smějí zatěžovat pouze 
řídicím proudem (0,1 – 0,5 A), nikoliv 
přepínacím proudem (5 A). 
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Je-li počet odporů malý, lze také používat 
menší řídicí proud. 

Podle délky, odporů vedení/přechodových 
odporů a počtu spojovacích míst zajistěte 
řídicí proud ke kontrole koncové polohy. 
Přitom je nutno vzít v úvahu zvýšené odpory 
vlivem koroze po nějaké době. Při spínání 
induktivních zátěží pomocí řídicího proudu se 
musí k těmto zátěžím připojit paralelně dioda. 

Bude-li koncovými spínači zjištěno, že rychlostní 
stupeň není spolehlivě zařazen, je nutno 
prostřednictvím řízení spustit odpovídající 
opatření, jako je nouzové vypnutí atd. 

UPOZORNĚNÍ 
Elektromagnetická pole mohou zkreslit proudy 
kontroly koncové polohy. Lze tomu zabránit 
přemístěním nebo stíněním vedení. 

Průběh řazení je nutno kontrolovat, popř. jej 
prostřednictvím časovacího členu po cca 2 
sekundách zrušit, není-li žádný signál od 
koncových spínačů (S1/S2). Potom následuje 
nový povel k řazení, hlavní vřetenový motor se 
nesmí uvolnit. 

Schéma zapojení řadicí jednotky u dvou  
poloh řazení (standard) popř. tří poloh řazení 
(s neutrálem): 
1. Stupeň ==>  např. 4:1 

2. Stupeň ==> 1:1 

3. Stupeň ==> S3, neutrální poloha,  
  volnoběh (volitelná funkce) 

 

Elektromechanické řazení převodových stupňů 
probíhá přes řadicí jednotku na převodovce, která 
je poháněná elektromotorem na stejnosměrný 
proud (24 V DC). Řadicí systém převodovky je 
tvarovaná, axiálně se pohybující řadicí vidlice, 
která působí na řadicí objímku. 

Koncové polohy jsou monitorovány koncovými 
spínači v řadicí jednotce. Monitorování časového 
průběhu probíhá v řídicí jednotce. 

Při řazení ze 1. stupně na 2. stupeň nebo 
obráceně je potřeba motor napájet elektrickou 
energií. Změnu směru otáčení dosáhnete 
přepólováním. 

UPOZORNĚNÍ 
Převodovka s neutrální polohou 

Neutrální polohy lze dosáhnout pouze z 1. 
převodového stupně. 

Jakmile obdrží koncový spínač S3 signál, je třeba 
elektromotor na stejnosměrný proud zásadně 
vypnout prostřednictvím generátorického 
zastavení motoru (rychlého zastavení). 

Za určitých provozních podmínek (např. montážní 
poloha V3, vyšší odpory vedení) může být v řízení 
potřeba variabilní časový člen  kontaktujte 
společnost ZF. 
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3.6.2 Vývojový diagram řazení 

Motor hlavního vřetena zbrzděte 
z provozních otáček na nulové 
otáčky. Uvolnění regulátoru na 

usměrňovači ponechejte. 

Požadovanou hodnotu kyvadlových 
otáček u usměrňovače a regulátoru 

otáček zapněte bez zpoždění. 

Řadicí jednotka pod proudem 
(pin 2 a 3) 

 
Řazení převodových  

stupňů je ukončeno během 2 s 
(zpětné hlášení koncových  

spínačů S1 nebo S2 z řadicí 
jednotky)

Vypněte požadovanou hodnotu 
kyvadlových otáček. 

Spínací jednotka se VYPNE po  
200 ms až max. 500 ms. 

Řazení převodových stupňů 
ukončeno. 

 
Počet spínacích pokusů > 5  

vždy z výchozí polohy 
(přepólování) 

Řazení převodových stupňů 
nedosaženo: vypněte motor 

hlavního vřetena. 

Zkontrolujte zařízení. 

N 

N 

A A 

Start motoru hlavního vřetena 
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3.7 Mazání 

3.7.1 Oběhové mazání 

UPOZORNĚNÍ 
Převodovka 2K800, 2K801 a 2K802 musí být 
zásadně provozována s oběhovým mazáním. 
Přitom není hladina oleje vidět v průzoru. 

POZOR 
Před prvním uvedením do provozu musíte 
zajistit, aby bylo nejprve uvedeno do provozu 
zásobování převodovým olejem. Přitom je 
třeba pozorovat hladinu oleje v zásobní nádrži, 
příp. olej doplňujte tak dlouho, až úroveň oleje 
neklesá pod minimální značku v zásobní 
nádrži. 

Komponenty čerpadlo, olejová nádrž a tepelný 
výměník musí být umístěny pod hladinou 
převodového oleje. Je třeba kontrolovat 
objemový proud zásobování převodovým 
olejem. 

UPOZORNĚNÍ 
Po vypnutí stroje musí být zkontrolováno, zda 
hladina oleje v zásobní nádrži nepřesáhla 
maximální značku. 

Díky odstředivým silám na olej může dojít 
k chybnému mazání na ozubení při trvalém 
provozu v přímém chodu. 

Příležitostné přeřazení na převod s následným 
spuštěním motoru (nMot = 1000 min-1) vede olej  
na ozubení a brání jednostrannému s polohou 
spojenému zatížení ozubení. 

Některé případy použití vyžadují velmi nízkou 
úroveň provozní teploty, které lze dosáhnout 
připojením přizpůsobeného zásobování 
převodovým olejem s chlazením oleje. Současné 
verze převodovek jsou odpovídajícím způsobem 
připraveny. 

Abychom optimální chlazení převodovky 
zachovali bez vlivu na mazání, jsou na 
převodovce podle montážní polohy a provozního 
režimu k dispozici různé přípojky pro oběhové 
mazání. 

Obrázky na straně 23 ukazují pozice přítoku 
a odtoku oleje na převodovce. Přesné rozměry 
najdete v příslušných montážních výkresech. 

Nemyslitelné je: 

 Pokles hladiny oleje v nádrži během provozu 
napěněním převodového oleje v převodovce. 

 Tvorba emulze olej-vzduch ve zpětném toku 
oleje a v nádrži. 

3.7.2 Oběhové mazání při provozu V1/B5 

Pro umístění přívodu a odvodu oleje viz kap. 
3.7.5. 

Přítokové množství oleje: 

Přítok 1: 2,5 l/min. 

Přítok 2: 0,5 l/min. 

Při montážní poloze vertikální V3 může být 
převodový olej přiváděn jak radiálně, tak 
i centrálně. 

Nahromadění oleje v převodovce je třeba  
zabránit dimenzováním vypouštěcího vedení 
(Di cca 20 mm). 

3.7.3 Oběhové mazání s tepelným 
výměníkem 

V oběhovém mazání je nainstalován tepelný 
výměník, aby bylo dosaženo dodatečné redukce 
teploty. 
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3.7.4 Oběhové mazání s mezinádrží 

Pro efektivní chlazení oleje by měl objem nádrže 
činit minimálně desetinásobek oběhového 
množství oleje. 

UPOZORNĚNÍ 
Aby se zabránilo poškození převodovky chodem 
nasucho, doporučuje ZF nainstalovat na 
mezinádrž čidlo stavu oleje. 

Na olejové vpusti převodovky je třeba použít filtr 
60 µm. 

 

 
Příklad montáže B5 
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3.7.5 Přípojky pro mazání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní poloha Přípojka přítoku oleje Max. tlak Přípojka zpětného toku 
oleje 

B5 

 

M 
0,5 l/min  
 
K 
2,5 l/min 

 
3 bar 
 
 
5 bar 

G nebo F  
 
nebo  
 
D 

V1 M 
0,5 l/min  
 
K 
2,5 l/min 

 
3 bar 
 
 
5 bar 

D nebo E 
 
nebo  
 
L (s odsáváním) 

V3 M 
0,5 l/min 
K 
2,5 l/min  
 
nebo  
 
M 
0,5 l/min 
P 
2,5 l/min 

 
3 bar 
 
5 bar 
 
 
 
 
3 bar 
 
5 bar 

H a I (s odsáváním) 
 
 
 
 
nebo  
 
 
G nebo F 

 

UPOZORNĚNÍ 
Uvedené hodnoty oběhového množství oleje jsou minimální hodnoty. Horní mez je o 50 % výš. Určující pro 
množství oleje na přívodu je vždy množství oleje, které vychází na odtoku. U převodovek s řemenicovým 
pohonem nezapomeňte na dodatečný otvor pro mazací olej „S“ (viz kapitola 3.3.5). 
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3.7.6 Přípojky pro oběhové mazání při přímé montáži na vřeteník 

 
Pro přívod oleje je třeba zohlednit přípojku M podle kapitoly 3.7.5. Zpátečku oleje je třeba realizovat podle 
montážní polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přívod oleje u všech montážních 
poloh 2,5 l/min 



Návod k obsluze 

2K800/2K801/2K802  Uvedení do provozu/Údržba 

CS 4161.758.913m – 2015-10  25 

4 Uvedení do provozu 

4.1 První zkouška 

Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat 
přesný montážní stav převodovky. 

 Mechanické upevnění  

 Přišroubování motoru pomocí příruby 

 Přípojky převodového oleje  

 Zásobování olejem/olejová náplň zjištěna 

 Elektrické přípojky  

 Lehkost chodu (možnost otáčení rukou)  

 Svislá poloha větracích otvorů 
 

5 Údržba 

5.1 Výměna oleje 

Interval výměny oleje: Každých 5000 
provozních hodin 

 NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 
Maziva a čisticí prostředky se nesmí 
dostat do půdy, podzemních vod nebo 
do kanalizace. 
• U Vašeho příslušného úřadu ochrany 

životního prostředí si vyžádejte 
bezpečnostní list pro dané produkty 
a dodržujte jej. 

• Starý olej zachyťte v dostatečně 
velké nádobě. 

• Starý olej, znečištěné filtry, maziva 
a čisticí prostředky zlikvidujte 
v souladu s předpisy výnosů 
o ochraně životního prostředí. 

• Při manipulaci s mazivy a čisticími 
prostředky dodržujte vždy předpisy 
výrobce. 

 

 

Starý olej u převodovky zahřáté na provozní 
teplotu nechte odtéci do vhodné nádoby. 

Přípojky pro odtok se liší dle montážní polohy 
a provedení převodovky (viz kap. 3.7.5). 

Nový převodový olej naplňte na přípojce E. 

Závazná je hladina oleje. Údaj v litrech na 
typovém štítku je třeba chápat jako záchytnou 
hodnotu. 

Je-li k dispozici, nechte olejové čerpadlo po 
naplnění oleje kvůli odvzdušnění krátce běžet, 
příp. doplňte olej.
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6 Oprava 

Při poruchách funkce převodovky je třeba nejprve 
zkontrolovat zapojené komponenty a jejich 
přípojky. 

Typ poruchy je třeba pro diagnostiku u výrobce 
pečlivě zadokumentovat (viz kap. 6.1). 

Opravy na samotné převodovce musí provést  
jen ZF Friedrichshafen AG nebo autorizované 
zákaznické servisy ZF. 

6.1 Kontrolní seznam poruch 
převodovky 

Vzniknou-li poruchy na hnací jednotce, vezměte si 
prosím k ruce nejprve řešení problémů uvedená 
v kap. 7.  

Pokud nejste úspěšní, jsou pro diagnostiku  
u ZF Friedrichshafen AG nebo autorizovaného 
zákaznického servisu ZF důležité následující 
údaje: 

Údaje o převodovce dle typového štítku 

Typ: . . . 
(Type) 

Kusovník: . . . .  . . .  . . . 
(P.L.No.) 

Sériové č.: . . .  . . . 
(Serial-No.) 

Údaje o motoru dle typového štítku 

Výrobce: . . . 

Typ/konstrukční velikost: . . . 

 

Otázky k diagnostice škody: 

 Olejový průzor na převodovce je zbarven 
tmavě/černě? 

 Zápach po připáleném oleji na větracím 
otvoru oleje? 

 Hluk při chodu převodovky v řadicím stupni 
1:1 nebo 4:1, nebo jen v jednom směru chodu 
nebo v obou směrech chodu? 

 Bylo před vznikem hluku při chodu prováděno 
strojové obrábění dlouhou dobu jen v jednom 
řadicím stupni (1:1)? 

 Začal hluk při chodu poté, co byl změněn 
obráběcí cyklus na stroji a nebyl předtím 
změněn obráběcí cyklus na stroji? 

 Byla před vznikem škody prováděna údržba 
na stroji a pokud ano, v jakém místě? 

 Při problémech s řazením nelze přeřazovat 
nebo vůbec řadit? 

 Odpovídá logika řazení zadání ZF 
(viz str. 20)? 

 Jaké napětí je na řadicí jednotce při procesu 
řazení? 
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6.2 Demontáž převodovky 

(na příkladu provedení s deskou adaptéru a těsnicím 
kroužkem hřídele) 

U ostatních provedení lze postupovat odpovídajícím 
způsobem.  

 Vypněte stroj 

 Vypněte napájení 

 Odstraňte elektrické přípojky 

 Odstraňte přípojky převodového oleje,  
převodový olej vypusťte 

 Povolte upevňovací šrouby (11) 

 Převodovku (6) stáhněte z desky adaptéru (5) 
a náboje pohonu (1) 

 

6.3 Náboj 

 Povolte závitový kolík (9) k radiálnímu zajištění 
lícované pružiny. 

 Stahovákem, např. trojramenným, stáhněte náboj 
pohonu proti hřídeli motoru bez zahřátí náboje. 
 

 

 
 

1 Náboj pohonu 

2 Hřídel motoru 

3 Motor 

4 Víko 

5 Deska adaptéru 

6 Skříň převodovky 

7 Těsnicí kroužek hřídele 

9 Závitový kolík 

10 O-kroužek 

11 Upevňovací šroub 

  

  



  Návod k obsluze 

Často pokládané otázky (FAQ)  2K800/2K801/2K802 

28  CS 4161.758.913m – 2015-10 

7 Často pokládané otázky (FAQ) 

 

Chyba Příčina chyby Odstranění chyby 

Převodovka je hlučná  
a klepe 

 Otočný snímač na motoru má 
uvolněný kontakt. Proto trvalá 
dodatečná regulace motoru  

 Otočný snímač znečištěn, 
nejasný signál 

Zkontrolujte otočný snímač a 
elektrická přívodní vedení k motoru, 
příp. vyčistěte otočný snímač 

Zkontrolujte řízení motoru, příp. 
nastavte regulaci otáček měkčeji 

Převodovka je hlučná  
a vydává hluk při chodu 

Dlouhou dobu se pracovalo 
vysokou dílčí rychlostí v převodu 
1:1 a následná výměna se 
strojovým obráběním v převodu 4:1

Žádné poškození převodovky 

Hluk při chodu převodovky se 
normalizuje po několika 
přeřazeních  

Převodovka je hlučná  
a vydává hluk při chodu 
v převodu  

Hřídel motoru je příliš dlouhý, 
axiální ložisko poškozené 

Zkontrolujte ložisko,  
příp. namontujte nové 

Převodovka je na vstupu/ 
výstupu převodovky netěsná  

Chybné těsnicí prvky Vyměňte těsnění, příp. převodovku 
zašlete k revizi do ZF  

Převodovka je na větracím 
otvoru netěsná  

 Olej je starý 

 Po výměně oleje bylo naplněno 
příliš mnoho oleje 

 Proveďte výměnu oleje 

 Zkontrolujte hladinu oleje, příp. 
nastavte správné množství oleje  

Řízení stroje nedostává signály 
řadicích poloh od řadicí 
jednotky na převodovce 

 Uvolněný kontakt v konektoru na 
řadicí jednotce převodovky  
 

 Chyba v řadicí jednotce 

 Zkontrolujte konektor a příp. 
vyčistěte, zástrčku zajistěte 
pomocí přídržného třmenu  

 Převodovku zašlete k revizi do 
ZF  

Převodový stupeň vypadl  Spínač koncové polohy vadný  Převodovku zašlete k revizi do 
ZF Friedrichshafen AG 
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