
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZF-Duoplan 

Dwustopniowa przekładnia zmianowa 

2K800 / 2K801 / 2K802 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ZF Friedrichshafen AG 

 

Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi.  
Zabrania się powielania i rozpowszechniania tego dokumentu w całości lub 
jego fragmentów bez zgody firmy ZF Friedrichshafen AG. Nie stosowanie się 
do powyższego będzie karane. 

 

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginału w języku niemieckim. 

 



Instrukcja obsługi 

2K800/2K801/2K802  Spis treści 

PL 4161.758.903m – 2015-10  3 

1  Wstęp .................................................................................................................................................... 5 

1.1  Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa ......................................................................................... 5 

1.2  Wskazówki ZF ............................................................................................................................. 5 

1.3  Materiały zużywalne .................................................................................................................... 6 

2  Zastosowanie i budowa....................................................................................................................... 7 

2.1  Zastosowanie .............................................................................................................................. 7 

2.2  Cechy .......................................................................................................................................... 7 

2.3  Budowa ....................................................................................................................................... 8 

2.4  Dane techniczne .......................................................................................................................... 9 

2.5  Położenia montażowe ................................................................................................................ 10 

3  Pierwszy montaż ................................................................................................................................ 11 

3.1  Tolerancje ruchu obrotowego, ruchu w płaszczyźnie i długości, silnik napędowy ...................... 11 

3.2  Wyrównoważanie ...................................................................................................................... 12 
3.2.1  Wyważanie półklinowe ............................................................................................................... 12 
3.2.2  Wyważanie pełnoklinowe ........................................................................................................... 12 

3.3  Adaptacja silnik/przekładnia ...................................................................................................... 13 
3.3.1  Konstrukcja otwarta ................................................................................................................... 13 
3.3.2  Zamknięta konstrukcja (z pierścieniem uszczelniającym wał) .................................................... 14 
3.3.3  Otwarta konstrukcja z pierścieniem adaptera do 2K800 i 2K801 ............................................... 15 
3.3.4  Otwarta konstrukcja z pierścieniem adaptera do 2K802 ............................................................ 15 
3.3.5  Wersja z napędem na koło pasowe ........................................................................................... 16 

3.4  Montaż przekładni ..................................................................................................................... 16 

3.5  Odbiór napędu ........................................................................................................................... 17 
3.5.1  Wykonanie z odbiorem napędu za pośrednictwem pasa ........................................................... 17 
3.5.2  Wykonanie ze współosiowym odbiornikiem napędu .................................................................. 17 
3.5.3  Wykonanie bez odbioru mocy .................................................................................................... 17 

3.6  Przyłącze elektryczne, przełączanie przekładni ......................................................................... 18 
3.6.1  Jednostka przełączająca ........................................................................................................... 18 
3.6.2  Logiczny układ połączeń ............................................................................................................ 20 

3.7  Smarowanie ............................................................................................................................... 21 
3.7.1  Smarowanie obiegowe .............................................................................................................. 21 
3.7.2  Smarowanie obiegowe w pracy V1/B5 ....................................................................................... 21 
3.7.3  Smarowanie obiegowe z wymiennikiem ciepła .......................................................................... 21 
3.7.4  Smarowanie obiegowe ze zbiornikiem pośrednim ..................................................................... 22 
3.7.5  Przyłącza dla smarowania ......................................................................................................... 23 
3.7.6  Przyłącza smarowania obiegowego przy bezpośrednim przyłączeniu do wrzeciennika ............. 24 



  Instrukcja obsługi 

Spis treści  2K800/2K801/2K802 

4  PL 4161.758.903m – 2015-10 

4  Uruchomienie .................................................................................................................................... 25 

4.1  Pierwsza kontrola ..................................................................................................................... 25 

5  Konserwacja ..................................................................................................................................... 25 

5.1  Wymiana oleju .......................................................................................................................... 25 

6  Naprawa ............................................................................................................................................. 26 

6.1  Lista kontroli usterek przekładni ................................................................................................ 26 

6.2  Demontaż przekładni ................................................................................................................ 27 

6.3  Piasta ....................................................................................................................................... 27 

7  Często stawiane pytania (FAQ) ........................................................................................................ 28 

 



Instrukcja obsługi 

2K800/2K801/2K802  Wstęp 

PL 4161.758.903m – 2015-10  5 

1 Wstęp 

Niniejsza dokumentacja opracowana została  
dla personelu fachowego, posiadającego 
doświadczenie w wykonywaniu prac 
konserwacyjnych i napraw. 

Dokumentacja dotyczy produktu seryjnego ZF 
według stanu konstrukcyjnego z dnia wydania. 

 

W niniejszym podręczniku użyto następujących 
wskazówek bezpieczeństwa: 

WSKAZÓWKA 
Służy jako wskazówka dotycząca specjalnych 
procesów pracy, metod, informacji, zastosowania 
środków pomocniczych itd. 

OSTROŻNIE 
Stosuje się, gdy odbiegający i niefachowy 
sposób pracy doprowadzić może do uszkodzeń 
produktu. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Stosuje się, gdy brak staranności 
doprowadzić może do obrażeń lub 
zagrożenia życia. 

 

 

 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA! 
Smary i środki czyszczące nie powinny 
przedostać się do gleby, wód gruntowych 
czy kanalizacji. 
• We właściwym urzędzie d/s Ochrony 

Środowiska zamówić arkusze danych 
bezpieczeństwa dla odpowiednich 
produktów i przestrzegać ich. 

• Zużyty olej zbierać do pojemnika 
o wystarczającej wielkości. 

• Zużyty olej, zabrudzone filtry, smary 
oraz środki czyszczące utylizować 
zgodnie z przepisami rozporządzeń 
o ochronie środowiska. 

• Przy obchodzeniu się ze smarami 
i środkami czyszczącymi przestrzegać 
zawsze przepisów producenta. 

 

 

1.1 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa 

 Osoby naprawiające agregaty ZF są 
w zasadzie same odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo pracy. 

 Przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i nakazów 
ustawowych jest warunkiem uniknięcia obrażeń 
ludzi i uszkodzeń produktu podczas prac 
konserwacyjnych i napraw. 

 Osoby przeprowadzające naprawy przed 
rozpoczęciem prac muszą się zapoznać  
z tymi przepisami. 

 Warunkiem fachowej naprawy tych produktów 
ZF jest odpowiednio przeszkolony personel 
fachowy. 

 Obowiązek szkolenia ciąży na osobie 
dokonującej napraw. 

 Przed rozpoczęciem kontroli i napraw 
przeczytać najpierw dokładnie niniejszą 
instrukcję. 

OSTROŻNIE 
Pokazane ilustracje, rysunki i części nie 
zawsze odpowiadają oryginałowi; pokazywany 
jest przebieg pracy. 

Ilustracje, rysunki i części nie są narysowane 
zgodnie ze skalą, na ich podstawie nie można 
wyciągać wniosków o wielkości i ciężarze 
(nawet w ramach jednej ilustracji). 

Prace wykonane muszą być zgodnie z tekstem 
pisanym. 

Po naprawie i kontrolach personel fachowy musi 
się upewnić, że produkt ponownie prawidłowo 
funkcjonuje. 

1.2 Wskazówki ZF 

 Ze wszystkich powierzchni uszczelniających 
usunąć pozostałości starych uszczelnień. 
Powstałe zadziory i podobne nierówności 
należy starannie usunąć za pomocą osełki. 

 Otwarte przekładnie należy zabezpieczyć  
przed wniknięciem obcych przedmiotów przez 
staranne osłonięcie. 
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1.3 Materiały zużywalne 

Produkt Nazwa/specyfikacja Ilość 
(ok.)  
[dm3] 

Zastosowanie Uwagi 

Smar 

 

Shell Avania WR2 

Fuchs Renolit CXEP2 

Esso Beacon EP2 

 Pomoc montażowa
ogólnie 

 

 

 

Olej 
przekładniowy 
 

HLP 46 według  
ISO VG 46 

 
 
 

Olej przekładniowy 
przy smarowaniu 
obiegowym 

Zastosowanie możliwe 
również przy 
smarowaniu 
obiegowym 
z wymiennikiem ciepła 

Olej 
przekładniowy 
 

 

HLP 32 według  
ISO VG 32 

 
 
 

Olej przekładniowy 
przy smarowaniu 
obiegowym 
z wymiennikiem 
ciepła 

 

Preparat 
uszczelniająco-
klejący (masa 
uszczelniająca) 

Loctite 574  Uszczelnienie Podkładka 
uszczelniająca/ 
dystansowa 
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2 Zastosowanie i budowa 

2.1 Zastosowanie 

Dwustopniowa przekładnia zmianowa  
ZF-DUOPLAN stosowana jest głównie 
w napędach obrabiarek. 

Dzięki różnych położeniom montażowym 
przekładnia zastosowana może być np. do 
tokarek (poziomo B5) lub obrabiarek 
wielooperacyjnych (pionowo V1). Przekładnia 
stosowana jest poza tym w najróżniejszych 
urządzeniach, w których konieczne jest 
zwiększenie momentów obrotowych wzgl. 
zredukowanie prędkości obrotowych. 

Przekładnie mają współosiowy odbiór napędu 
i nadają się do wysokich prędkości obrotowych 
w budowie obrabiarek. 

2.2 Cechy 

 Dwustopniowa przekładnia zmianowa do 
napędów wrzecion głównych AC i DC 
w obrabiarkach 

 Małe zapotrzebowanie miejsca dzięki 
konstrukcji planetarnej 

 Bezpośrednie dobudowanie do wszystkich 
silników AC, DC i silników znormalizowanych 
o konstrukcji kołnierzowej 

 Wysoka stabilność biegu i niski poziom 
szumów dzięki uzębieniu skośnemu  

 Mały luz skręcający 

 Łatwy montaż 

 Wysokie siły promieniowe na odbiorniku 
napędu 

 Możliwe opcjonalne przyjmowanie 
kombinowanych sił osiowych i promieniowych  

 Wysoki współczynnik sprawności 

 Elektromechaniczne przełączanie przekładni 
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2.3 Budowa 

Przekładnia składa się zasadniczo 
z następujących podzespołów: 

Elementy przyłączowe: 
 Piasta napędowa (1) 
 W razie potrzeby płyta adaptera (2) 

z pierścieniem uszczelniającym wał 
promieniowy (3) i ułożyskowaniem piasty (4) 

Obudowa:  
 Obudowa przekładni (5) 
Napęd:  
 Koło osiowe (6) 
 Koło o uzębieniu wewnętrznym (7) 
 Ułożyskowanie koła o uzębieniu wewnętrznym 

(8) 
 

 

 

Odbiór napędu:  
 Osłona łożyska (9) 
 Ułożyskowanie odbioru napędu (10, 11) 
 Wałek odbioru mocy (12) 
 Pierścień uszczelniający wał promieniowy (13) 
 Wspornik planetarny (14) 
 Łożysko wzdłużne (15) 
Przełączanie:  
 Nasuwka wsuwana (16) 
 Widełki włącznika (17) 
 Tarcza hamulcowa (18) 
Jednostka przełączająca:  
 Jednostka przełączająca (19) 
 Palec włączania (20) 
 

14161817

1 5 8 7 6 15 10 9 11 13

12

2019
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2.4 Dane techniczne 

Typ 2K800 
2K801/802 
wykonanie 

standardowe 

2K800 
2K801/802

z STW 
(i=1.236) 

Moc nominalna max. 84 kW max. 84 kW 

Nominalna prędkość 
obrotowa 

 
1000 min-1 

 
1000 min-1 

Max. prędkość 
obrotowa 
w stopniu 
bezpośrednim i=1 

 
 
 
5000 min-1 

 
 
 
5000 min-1 

 

 

 

WSKAZÓWKA 
Przy zastosowaniu hamulców silnikowych wzgl. 
zasilania o przeciwnym kierunku do wyhamowania 
wrzeciona (np. wyłączanie awaryjne) należy 
zwracać uwagę na to, by momenty bezwładności 
masy nie przekraczały dopuszczalnych momentów 
po stronie odbioru mocy. Odpowiednio do tego 
dopasować czasy hamowania. 

 

 

 

Standardowe wymiary montażowe (w mm) 
według EN 50347: 2001 

Dwustopniowa 
przekładnia 
zmianowa 

2K800 
FF350 

2K801 
FF400 

2K802 
FF500 

Wielkość 
konstr. silnika 

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 
wykonanie 

standardowe 

2K800 
2K801/802 

z STW 
(i=1.236) 

Nominalny 
moment na 
wejściu (S1) 

 
 
max. 800 Nm 

 
 
max. 800 Nm 

Moment po 
stronie odbioru 
mocy (S1), max. 
dla 

i = 1,00 

i = 3,19 

i = 4,00 

 
 
 
 

800 Nm 

2552 Nm 

3200 Nm 

 
 
 
 

989 Nm 

3154 Nm 

3955 Nm 

Ciężar ok. 175 kg ok. 325 kg 

 

Standardowa tabliczka znamionowa  
(umieszczona na obudowie przekładni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Położenia montażowe 

 

 

Poziomo B5 

 

 

 

 

Poziomo B5 

(jednostka przełączająca obrócona) 

 

 

 

 

Pionowo V1 

 

 

 

 

 

 

Pionowo V3 

 

 

 

 

 

OSTROŻNIE 
Wyjście odpowietrznika musi być 
zamontowane ku górze we wszystkich 
położeniach montażowych. 
 



Instrukcja obsługi 

2K800/2K801/2K802  Pierwszy montaż 

PL 4161.758.903m – 2015-10  11 

3 Pierwszy montaż 

3.1 Tolerancje ruchu obrotowego, ruchu 
w płaszczyźnie i długości, silnik 
napędowy 

Dla bezusterkowej pracy podłączany silnik musi 
się mieścić w ramach podanych tolerancji. 

 

 

Tolerancje ruchu obrotowego, ruchu 
w płaszczyźnie i długości kołnierza mocującego 
maszyny elektrycznej: 

Typ 
przekładni 

Tolerancja 

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

Tolerancje A, B, C według DIN 42955R 
Przestrzegać ograniczonej w stosunku do DIN 
tolerancji długości wału „L” 
 

OSTROŻNIE 
Przestrzeganie tolerancji zwłaszcza długości 
wału „L” jest ważne dla bezusterkowego 
funkcjonowania przekładni. W przypadku 
zmniejszonego wymiaru brakującą długość 
wyrównać przy dobudowywaniu do silnika za 
pomocą podkładek pasowanych, przy 
rozmiarze większym wał należy obtoczyć. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
W przypadku silników z podporą stałą po stronie 
B (naprzeciw wału odbioru napędu) uwzględnić 
należy rozszerzalność liniową wału silnika 
wskutek nagrzania. 

 

A B C

L
001064
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Wyważanie  Wyważanie  
półklinowe  pełnoklinowe 

3.2 Wyrównoważanie 

Piasty (2) dostarczane są seryjnie z rowkiem 
wpustu pasowanego (1) do przenoszenia energii 
z wału silnika (3).  

Istnieją dwa rodzaje wyrównoważenia silnika 
i przekładni: półklinowe i pełnoklinowe. Są one 
dokładnie opisane w normie DIN ISO 8821. 

Należy pamiętać o tym, by piasta była wyważana 
w ten sam sposób co silnik. 

Przy zamawianiu ważne jest więc dlatego 
podawanie silnika z odpowiednimi wymiarami 
i rodzaju wyważania. 

Wały silnika po stronie odbioru mocy ze 
standardowym wpustem pasowanym  
według EN 50347: 2001 

Typ 
przekładni 

Średnica wału Wpust 
paso-
wany 

Długość 
wpustu 
pasowa-

nego 

2K800 
2K801 
2K802 

60 mm 
65 mm 
75 mm 
80 mm 

A18x11 
A18x11 
A20x12 
A22x14 

125 mm 
125 mm 
125 mm 
140 mm 

 

WSKAZÓWKA 
Na wałach silnika, w których występuje rowek na 
wpust pasowany, wpust należy wkleić do rowka, 
aby uniknąć osiowego przesuwania wpustu lub 
piasty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Wyważanie półklinowe 

W przypadku wyrównoważenia półklinowego 
rowek wpustu pasowanego redukowany jest 
poprzez kompensację wyrównoważenia 
i odpowiada ok. połowie wpustu pasowanego, 
w standardzie forma B. Za podstawę brany jest 
oryginalny, pochodzący od producenta silnika 
wpust pasowany, forma, długość i położenie. 
Zdefiniowany jest jako ciężar wyrównawczy. 
Ponieważ w przypadku wyrównoważenia 
półklinowego w przeciwieństwie do 
wyrównoważenia pełnoklinowego granica 
podziału przebiega przez wspólny element,  
po zmontowaniu możliwe jest występowanie 
leżącego w granicach tolerancji 
niewyrównoważenia.  

Dlatego też zalecane jest przeprowadzenie 
dodatkowego wyrównoważenia po montażu 
części łączących. 

 

3.2.2 Wyważanie pełnoklinowe 

W przypadku wyrównoważenia pełnoklinowego 
wał silnika wyrównoważany jest wraz z całym 
wpustem pasowanym, piasta jednak bez. W tym 
przypadku wpust pasowany, forma, długość 
i położenie są bez znaczenia. 

1 

2 

3 



Instrukcja obsługi 

2K800/2K801/2K802  Pierwszy montaż 

PL 4161.758.903m – 2015-10  13 

3.3 Adaptacja silnik/przekładnia 

Przekładnię można dobudować do silnika 

o konstrukcji kołnierzowej. 

Obudowy przekładni dostosowywane są 

standardowo do maszyny przez średnicę osiującą 

na osłonie łożyska. 

W zależności od wykonania silnika stosowane są 

różne warianty przekładni. Odpowiednio do tego 

zmienia się sposób dobudowania przekładni. 

Wymiary kontrolne dla położenia piasty 

Typ 

przekładni 

Przy długości 

wałów odbioru 

napędu 

Wymiar C  

w mm 

2K800 

2K801 

2K802 

140 82,3 -0,2 

140 148,3 -0,2 

170 182,3 -0,2 

OSTROŻNIE 

W przypadku silników z podporą stałą po 

stronie B wymiar C redukuje się o 0,5 mm. 

W połączeniu z podkładkami odległościowymi 

podkładki pasowane dostarczane są w różnych 

grubościach. Służą one do kompensacji tolerancji 

długości wałów silnikowych i tym samym do 

zachowywania wymiaru kontrolnego „C”. 

3.3.1 Konstrukcja otwarta 

Wersja otwarta oznacza przekładnię bez płyty 

adaptera, jednak z uszczelnieniem na wale 

odbioru napędu silnika (2) przed olejem 

przekładniowym. 

Piasta napędowa (1) dostarczana jest luzem 

z przekładnią. Powierzchnie pasowane silnika (3) 

i piasty napędowej należy oczyścić. Wał silnika 

należy sprawdzić na równomierność obrotów 

i bicie wzdłużne zgodnie z rozdz. 3.1. Dodatkowo 

należy wał lekko przesmarować smarem. 

Po oczyszczeniu powierzchni pasowanych piastę 

napędową należy podgrzać od strony otworu do 

ok. 120 °C i wsunąć na wał silnika aż do oporu. 

Następnie sprawdzić wymiar kontrolny „C”.  

W przypadku zmniejszonego wymiaru użyć 

podkładki pasowane do kompensacji. Przy 

większym rozmiarze skrócić wał silnika. 

OSTROŻNIE 

W przypadku niewystarczającego nagrzania 

piasty wał silnika może ulec uszkodzeniu. 

Dokręcić wkręt bez łba (9) i zabezpieczyć przed 

przekręceniem, patrz rozdz. 3.4.  
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3.3.2 Zamknięta konstrukcja 

(z pierścieniem uszczelniającym 
wał) 

Ten wariant obejmuje płytę adaptera (5) 
z pierścieniem uszczelniającym wał (7), wskutek 
czego przekładnia tworzy zwartą, zamkniętą 
jednostkę. 

Płyta adaptera (5) i piasta napędowa (1) 
dostarczane są oddzielnie luzem. Powierzchnie 
pasowane silnika (3) i piasty napędowej należy 
oczyścić. Wał silnika (2) należy sprawdzić pod 
kątem równomierności obrotów i bicia wzdłużnego 
według rozdz. 3.1. Dodatkowo należy lekko 
przesmarować wał silnika smarem. 

Po oczyszczeniu powierzchni pasowanych na 
obudowę silnika założyć należy płytę adaptera 
z pierścieniem uszczelniającym wał (7). Piastę 
napędową należy podgrzać od strony otworu do 
ok. 120 °C i wsunąć na wał silnika aż do oporu. 

Następnie sprawdzić wymiar kontrolny „C”  
i w razie potrzeby zmienić za pomocą podkładek 
pasowanych. 

OSTROŻNIE 
W przypadku niewystarczającego nagrzania 
piasty uszkodzeniu może ulec wał silnika. 

Dokręcić wkręt bez łba (9) i zabezpieczyć przed 
przekręceniem, patrz rozdz. 3.4.  

OSTROŻNIE 
Przy montażu należy dobrze nasmarować 
pierścień uszczelniający wał i piastę 
napędową. Podczas montażu należy zwracać 
uwagę na prawidłowe położenie wargi 
uszczelniającej oraz kierunek uszczelniania 
pierścienia uszczelniającego wał. 

WSKAZÓWKA 
Przy zastosowaniu zamkniętej konstrukcji 
wymontować należy pierścień uszczelniający wał 
promieniowy po stronie A w silniku napędowy. 

W przypadku adaptacji silników z podkładkami 
dystansowymi lub uszczelniającymi 
dostarczanymi luzem, przed montażem należy  
je przytwierdzić preparatem uszczelniająco-
klejącym (np. Loctite 574). 
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3.3.3 Otwarta konstrukcja z pierścieniem 
adaptera do 2K800 i 2K801 

Pierścień adaptera służy do wyrównywania 
różnych wymiarów skojarzonych. Konieczne jest 
uszczelnienie na wale odbioru napędu silnika. 

Pierścień adaptera (5) i piasta napędowa (1) 
dostarczane są oddzielnie luzem. Oczyścić należy 
powierzchnie pasowane silnika (3) i piasty 
napędowej (1). Wał silnika (2) należy sprawdzić 
pod kątem równomierności obrotów i bicia 
wzdłużnego według rozdz. 3.1. Dodatkowo należy 
lekko przesmarować smarem wał silnika. 

Po oczyszczeniu powierzchni pasowanych 
pierścień adaptera należy osadzić na korpusie 
silnika. Następnie piastę napędową należy 
podgrzać od strony otworu do ok. 120 °C 
i wsunąć na wał silnika (2) aż do oporu. 

Następnie sprawdzić wymiar kontrolny „C”  
i w razie potrzeby zmienić za pomocą podkładek 
pasowanych. 

OSTROŻNIE 
W przypadku niewystarczającego nagrzania 
piasty uszkodzeniu może ulec wał silnika. 

Dokręcić wkręt bez łba (9) i zabezpieczyć przed 
przekręceniem, patrz rozdz. 3.4.  

3.3.4 Otwarta konstrukcja z pierścieniem 
adaptera do 2K802 

Pierścień adaptera służy do wyrównywania 
różnych wymiarów skojarzonych. Uszczelnienie 
na wale odbioru napędu silnika jest konieczne. 

Pierścień adaptera (5) i piasta napędowa (1) 
dostarczane są luzem. Oczyścić należy 
powierzchnie pasowane silnika (3) i piasty 
napędowej (1). Wał silnika (2) należy sprawdzić 
pod kątem równomierności obrotów i bicia 
wzdłużnego według rozdz. 3.1. Dodatkowo  
należy lekko przesmarować wał silnika (2). 

Po oczyszczeniu powierzchni pasowanych 
pierścień adaptera należy osadzić na korpusie 
silnika. Następnie piastę napędową należy 
podgrzać od strony otworu do ok. 120 °C 
i wsunąć na wał silnika (2) aż do oporu. 

Następnie sprawdzić wymiar kontrolny „C”  
i w razie potrzeby zmienić za pomocą podkładek 
pasowanych. 
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OSTROŻNIE 
W przypadku niewystarczającego nagrzania 
piasty wał silnika może ulec uszkodzeniu. 

Dokręcić wkręt bez łba (9) i zabezpieczyć przed 
przekręceniem, patrz rozdz. 3.4.  

 

3.3.5 Wersja z napędem na koło pasowe 

Koło pasowe należy wycentrować na średnicy 
zewnętrznej kołnierza napędowego (tolerancja 
K6), zamocować śrubami w sposób zamknięty 
tarciowo i zabezpieczyć, przy czym należy 
zachować dozwolone wartości momentów 
dokręcających. 

Aby zapewnić niskowibracyjną pracę, koło 
pasowe należy wyważyć zgodnie z klasą 
jakościową 6,3 według dyrektywy VDI 2060. 

Łożysko napędu pasowego należy koniecznie 
smarować poprzez przyłącze oleju w obudowie 
napędu zapewniając przepływu wynoszący  
0,5 – 1,0 l/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Montaż przekładni 

WSKAZÓWKA 
Przy montażu piasty napędu (1) wkręt bez łba 
M12 (9) należy dokręcić momentem dokręcania 
40 Nm aż do styku z wpustem pasowanym.  
Wkręt bez łba należy przed zamontowaniem 
przesmarować płynnym uszczelnieniem. 

Podczas montażu należy zwracać uwagę na 
prawidłowe położenie o-ringu (10). O-ring 
dostarczany jest luzem z przekładnią i wkładany 
ze smarem w rowek pierścienia uszczelniającego 
w obudowie (6). 

Sprawdzić położenie przekładni. Nasuwka 
wsuwana musi znajdować się w położeniu 
przełączania stopnia 1 („wolny” stopień). 

Podnieść przekładnię i osadzić na kołnierzu 
silnika. Wykonać przy tym ostrożnie połączenie 
koło osiowe/piasta. 

WSKAZÓWKA 
Profil wału zębatego koła osiowego musi być 
wprowadzony w profil piasty zębatej.  
Proces ten staje się łatwiejszy, gdy odbiornik 
napędu przekładni obróci się odrobinę w lewo/ 
w prawo. 

Za pomocą cztero- lub sześciokątnych śrub 
mocujących (11) mocuje się do siebie obudowę 
przekładni, płytę adaptera i silnik. 

Schmierölzufuhr
zusätzlicher Anschluss

bei Riemenantrieb
S

Dodatkowe 
przyłącze przy 

napędzie pasowym 
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Przekładnię napełnić olejem i podłączyć 
smarowanie obiegowe oraz zasilanie energią. 
Wyjście odpowietrznika musi być zamontowane 
w górę we wszystkich położeniach montażowych 
i w razie potrzeby należy je szczelnie dokręcić do 
max. 1 obrotu. 

Przekładnia jest teraz gotowa do pracy. 

 

 

 

Położenie przełączania, stopień 1 

A Tarcza hamulcowa 
B Nasuwka wsuwana 

 

OSTROŻNIE 
Przekładnie mogą pracować w takich samych 
rodzajach zabezpieczeń jak zabezpieczenia 
ustalone dla silników AC i DC. 

Przy montowaniu należy zwracać uwagę na to, by 
powietrze chłodzące silnika mogło bez przeszkód 
dopływać i odpływać. 

WSKAZÓWKA 
Przed uruchomieniem jednostki napędowej silnik 
elektryczny/przekładnia należy sprawdzić, czy 
przekładnia po stronie odbioru napędu daje się 
obracać ręką. 

W przypadku jednostek napędowych 
zamocowanych na kołnierzu przekładni silnik  
musi być podparty po stronie B bez naprężeń. 

 

 

 

 

3.5 Odbiór napędu 

3.5.1 Wykonanie z odbiorem napędu za 
pośrednictwem pasa 

Koło pasowe osiowane jest na średnicy 
zewnętrznej kołnierza odbioru napędu  
(tolerancja K6), mocowane śrubami siłą tarcia 
i zabezpieczane, przy czym przestrzegać należy 
dopuszczalnych momentów dokręcających. 

Dla uzyskania biegu bez drgań koło pasowe 
wyważyć należy do jakości 6,3 zgodnie 
z wytyczną VDI 2060. 

OSTROŻNIE 
Dla uniknięcia przeciążeń łożyska przestrzegać 
należy przy naprężaniu pasów maksymalnej 
siły mocującej. 

Przeciętna siła pasa musi leżeć między 
łożyskami. Podczas montażu koło pasowe 
musi dać się lekko przesuwać na kołnierzu 
odbioru napędu, w razie potrzeby koło pasowe 
podgrzać. 

 

3.5.2 Wykonanie ze współosiowym 
odbiornikiem napędu 

Dla wykonania ze współosiowym odbiornikiem 
napędu (czop końcowy wału) pamiętać należy 
o urządzeniu wyważającym również dla 
odbiornika (patrz rozdz. 3.2). Dostarczana 
przekładnia wyważona jest pełnoklinowo. 

Wymiarowanie wpustów pasowanych pokazane 
jest na rysunku montażowym. Wpusty pasowane 
należy w każdym wypadku unieruchomić za 
pomocą wkrętów bez łba. 

 

3.5.3 Wykonanie bez odbioru mocy 

Wał odbioru mocy nie jest objęty zakresem 
dostawy ZF. Wykonanie ma miejsce w zakładzie 
klienta. Proponowany sposób wykonania punktu 
przyłączenia wału odbioru mocy z wykorzystaniem 
profilu DIN 5480 został podany na rysunku 
montażowym. Zwilżyć śrubę z łbem walcowym 
M12 za pomocą odpowiedniego środka 
zabezpieczającego (np. Loctite nr 275 lub  
nr 243) i dokręcić momentem 115 Nm. 
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3.6 Przyłącze elektryczne, przełączanie 
przekładni 

Przekładnia podłączana jest elektrycznie za 
pomocą dostarczonego 8-biegunowego wtyku 
Harting (HAN 8 U). Połączenie wtykowe znajduje 
się w jednostce przełączającej. 

3.6.1 Jednostka przełączająca 

Dane techniczne: 

Pobór mocy   84 W 

Napięcie na przyłączu   24 V DC ± 10 % 

Maks. prąd włączenia  5 A 

Prąd znamionowy  3,5 A 

Stopień ochrony  IP64 

Kabel zasilający musi mieć przekrój 1,5 mm². 

Na wtyczce jednostki przyłączającej należy 
zapewnić napięcie 24 V DC i pobór prądu 5 A.  

Należy uwzględnić straty związane z długością 
kabla i rezystancją przejścia. 

Zakres dostawy: 

Obudowa tulejowa, złączka gwintowana, wkład 
gniazdka sieciowego i 8 wtyczek typu Harting 
AWG16. Jednostka przełączająca dostępna jest 
tylko jako kompletna część. 

Zmiana biegów przekładni: 

Zmiana biegów ma miejsce przez doprowadzenie 
napięcia 24 V do styków 2 i 3. Biegunowość 
przyłożonego napięcia 24 V DC jest miarodajna 
dla biegu. 

Na 1. biegu => pin 2: + / pin 3: ‒ 
Na 2. i 3. biegu => pin 2: ‒ / pin 3: + 

Podczas przełączania między stopniami 
przekładni główny silnik wrzecionowy powinien 
wykonywać ruch posuwisto-zwrotny pod kątem 
+5° lub -5° z 1 do maks. 5 zmian kierunku ob-
rotów na sekundę. Zbyt duże ruchy posuwisto-
zwrotne mogą doprowadzić do uszkodzenia 
uzębienia przełączającego. Uzębienie 
przełączające zazębia się zazwyczaj przy pier-
wszej zmianie kierunku obrotów, w związku 
z czym czas przełączania wynosi około 300 do 
400 ms. 

  

 

 

 

 

 

 

Oznacza to średnio nMot = 5°/s = 5° 60/min = 
300°/min = 300/360 obr/min = 0,83 obr/min 

 

Konwersja  
Obroty wahadła  Ruch posuwisto-obrotowy 

Obroty 
[obr/min] 

Kąt 
[°/min] 

Czas 
[sek] 

Kąt 
[°/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 

 
W związku z różną wagą wrzeciona 
i przypisanymi do niej  wartościami momentu 
pociągowego wrzeciona optymalne warunki dla 
maszyny należy określić metodą prób i błędów. 

Sygnały wyłączników krańcowych S1 – 1 bieg 
(styk 4) i S2 – 2 bieg (styk 6) służą do wyłączania 
zespołu przełączającego po skutecznym 
przełączeniu.  

 

OSTROŻNIE 
Po osiągnięciu sygnałów wyłączników 
krańcowych jednostka przełączająca może  
być jeszcze zasilana prądem przez maks. 
0,5 sekundy. W czasie pracy należy 
monitorować sygnały łączników krańcowych.  

Łączniki krańcowe mogą być zasilane tylko 
prądem sterującym (0,1 – 0,5 A), ale nie 
prądem przełączającym (5 A). 
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Jeżeli ilość rezystorów jest za mała, można też 
zastosować niższy prąd sterujący. 

Zależnie od długości i oporności przewodów 
wzgl. oporności przejścia i ilości punktów 
połączeń należy zapewnić prąd sterujący 
monitorowania położeń krańcowych. Należy 
przy tym uwzględnić fakt, że po upływie 
pewnego czasu rezystancja rośnie wskutek 
korozji. Przy sterowaniu obciążeniami 
indukcyjnymi za pośrednictwem prądu 
sterującego musi on być przyłączony diodą 
równolegle do obciążenia. 

Jeżeli łącznik krańcowy rozpozna, że bieg nie 
został pewnie włączony, układ sterowania 
musi uaktywnić odpowiednie funkcje, np. 
wyłączenie awaryjne itp. 

WSKAZÓWKA 
Pola elektromagnetyczne mogą powodować 
zafałszowania wartości prądu układu monitoro-
wania położeń krańcowych. Można temu zapobiec 
przez odpowiednie ułożenie lub zekranowanie 
przewodu. 

Przebieg zmiany biegu należy monitorować, 
impuls zmiany biegu musi zostać wycofany po 
upływie ok. 2 sek. przez element czasowy, jeżeli 
nie zostanie wygenerowany sygnał łącznika 
krańcowego (S1/S2). Następnie sygnał zmiany 
biegu musi zostać powtórzony, silnik wrzeciona 
głównego nie może zostać zwolniony. 

Układ połączeń jednostki przełączającej 
w dwóch położeniach przełączenia (standard) 
lub trzech położeniach przełączenia (w pozycji 
neutralnej): 
1. stopień ==>  np. 4:1 

2. stopień ==> 1:1 

3. stopień ==> neutralne położenie przełączenia,  
  bieg jałowy (opcja) 

S3

S1 S2
M

3 4

4

2

1

3 4

opcja

niebieski

niebieski

niebieski

szary

szary

czarnyczarny

czarny

zielony

X8

4

3

5

2

6

8

17

 

Elektromechaniczne przełączanie stopni 
przekładni odbywa się przez jednostkę 
przełączającą w przekładni, która napędzana  
jest silnikiem prądu stałego (24 V DC). Element 
przełączający przekładni to poruszane osiowo 
widełki przełączające o połączeniu kształtowym, 
które oddziaływują na nasuwkę wsuwaną. 

Pozycje krańcowe kontrolowane są przez 
wyłączniki pozycji krańcowych w jednostce 
przełączającej. Kontrolę upływu czasu należy 
ustawić w sterowaniu. 

Przy przełączaniu z biegu 1 na 2 lub odwrotnie 
silnik należy zasilić energią elektryczną. 
Przełączanie kierunku obrotów dokonywane  
jest przez odwrócenie biegunowości. 

WSKAZÓWKA 
Przekładnia z pozycją neutralną 

Pozycję neutralną można wybierać jedynie za 
pośrednictwem 1. biegu. 

Jak tylko wyłącznik pozycji krańcowej S3 otrzyma 
sygnał, przy pomocy generatorowego zatrzymania 
silnika Quickstop) należy zasadniczo wyłączyć 
silnik prądu stałego. 

W niektórych warunkach eksploatacji (np. pozycja 
zabudowania V3, wyższe oporności przewodów) 
w sterowniku konieczny może być zmienny człon 
czasowy  konsultacja z ZF. 
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3.6.2 Logiczny układ połączeń 

Silnik wrzeciona głównego 
wyhamować z roboczej prędkości 

obrotowej na zerową prędkość 
obrotową. Pozostawić zwolnienie 

regulatora na prostowniku. 

Wartość zadaną prędkości 
obrotowej przy zmianie kierunku 

włączyć niezwłocznie na 
prostowniku i regulatorze prędkości 

obrotowej.

Jednostka przełączająca zasilana 
energią elektryczną 

(pin 2 i pin 3) 

Przełączanie stopni  
przekładni zakończone  
zostało w ciągu 2 sek.  

(komunikat zwrotny wyłącznika 
krańcowego S1 lub S2 z jednostki 

przełączającejt) 

Wyłączyć wartość zadaną prędkości 
obrotowej przy zmianie kierunku. 

Po 200 ms do maks. 500 ms  
zespół przełączający WYŁ. 

Przełączanie stopni przekładni 
zakończone. 

 
Ilość prób przełączania 

> 5 każdorazowo z pozycji 
wyjściowej 

(Odwrócenie biegunowości) 

Nie przeprowadzone przełączanie 
przekładni: Wyłączyć silnik 

głównego wrzeciona. 

Sprawdzić urządzenie. 

N 

N 

T T 

Uruchomienie silnika wrzeciona 
głównego 
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3.7 Smarowanie 

3.7.1 Smarowanie obiegowe 

WSKAZÓWKA 
Przekładnia 2K800, 2K801 i 2K802 musi 
w zasadzie pracować ze smarowaniem 
obiegowym. We wzierniku nie widać przy  
tym poziomu oleju. 

OSTROŻNIE 
Przed pierwszym uruchomieniem należy się 
upewnić, czy uruchomione zostało najpierw 
zasilanie olejem przekładniowym. Obserwować 
należy przy tym poziom oleju w zasobniku, 
w razie potrzeby olej uzupełniać tak długo,  
aby jego poziom nie znajdował się poniżej 
oznakowania minimum. 

Komponenty pompa, zbiornik oleju 
i wymiennik ciepła muszą być umieszczone 
poniżej poziomu oleju przekładniowego. 
Należy kontrolować przepływ na zasilaniu 
oleju przekładniowego. 

WSKAZÓWKA 
Po wyłączeniu maszyny należy sprawdzić, czy 
poziom oleju w zasobniku nie wzrósł powyżej 
oznakowania max. 

W wyniku wpływu sił odśrodkowych na olej 
smarowanie uzębienia może okazać się 
niewystarczające wskutek ciągłej pracy na  
biegu bezpośrednim. 

Przypadkowa zmiana biegu na przełożenie 
z późniejszym uruchomieniem silnika  
(nsiln .= 1000 obr/min) doprowadza olej do 
uzębienia i zapobiega jednostronnemu, 
uwarunkowanemu położeniem obciążeniu 
uzębienia. 

Niektóre przypadki zastosowania wymagają bardzo 
niskiego poziomu temperatury pracy, który można 
osiągnąć przez podłączenie dostosowanego do 
tego zasilania olejem przekładniowym 
z chłodzeniem oleju. Odnośne wersje przekładni  
są odpowiednio przygotowane. 

Dla uzyskania optymalnego chłodzenia przekładni 
bez oddziaływania na smarowanie, w zależności 
od położenia montażowego i trybu pracy istnieją 
różne przyłącza dla smarowania obiegowego 
przekładni. 

Ilustracje na stronie 23 pokazują położenia 
dopływu i odpływu oleju na przekładni. Dokładne 
wymiary znajdują się na odnośnych rysunkach 
montażowych. 

Bez znaczenia jest: 

 Opadnięcie poziomu oleju w zbiorniku podczas 
pracy wskutek spienienia oleju przekładniowego 
w przekładni. 

 Tworzenie emulsji olejno-powietrznej 
w odpływie oleju i w zbiorniku. 

3.7.2 Smarowanie obiegowe w pracy 
V1/B5 

Ustawianie doprowadzania oleju i jego spustu 
patrz rozdz. 3.7.5. 

Ilość dopływającego oleju: 

Dopływ 1: 2,5 l/min. 

Dopływ 2: 0,5 l/min. 

Przy pionowym położeniu montażowym V3 olej 
przekładniowy może być doprowadzany zarówno 
promieniowo jak i centralnie. 

Należy unikać spiętrzenia oleju przez zwymiaro-
wanie przewodu wylotowego (Di ok. 20  mm). 

3.7.3 Smarowanie obiegowe 
z wymiennikiem ciepła 

W smarowaniu obiegowym zainstalowany jest 
wymiennik ciepła dla uzyskania dodatkowego 
zmniejszenia temperatury. 
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3.7.4 Smarowanie obiegowe ze 
zbiornikiem pośrednim 

Dla efektywnego chłodzenia olejem pojemność 
zbiornika powinna być co najmniej dziesięciokrotnie 
większa od ilości oleju w obiegu. 

WSKAZÓWKA 
Dla uniknięcia uszkodzeń przekładni wskutek 
pracy przy niedostatecznym smarowaniu ZF 
zaleca zainstalowanie czujnika poziomu oleju na 
zbiorniku pośrednim.  

Na wlocie oleju przekładniowego należy użyć filtra 
60 µm. 

 

 
Przykład montażu B5 
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3.7.5 Przyłącza dla smarowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie montażowe Przyłącze dopływu oleju Max. ciśnienie Przyłącze odpływu oleju 

B5 

 

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

 
3 bar 
 
 
5 bar 

G lub F  
 
lub  
 
D 

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

 
3 bar 
 
 
5 bar 

D lub E 
 
lub  
 
L (z odsysaniem) 

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

 
3 bar 
 
5 bar 
 
 
 
 
3 bar 
 
5 bar 

H i I (z odsysaniem) 
 
 
 
 
lub 
 
 
G lub F 

 

WSKAZÓWKA 
Podane wartości dotyczące ilości oleju w układzie są wartościami minimalnymi. Górną granicę można 
przekroczyć o 50 %. Ilość oleju dopływającego zależy zawsze od ilości oleju wypływającego na powrocie.  
W przypadku przekładni z napędem za pomocą koła pasowego należy uwzględnić dodatkowy otwór na olej 
smarowy „S” (patrz rozdział 3.3.5). 
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3.7.6 Przyłącza smarowania obiegowego przy bezpośrednim przyłączeniu do wrzeciennika 

 
Dla dopływu oleju należy uwzględnić przyłącze opisane M w rozdziale 3.7.5. Odpływ oleju należy wykonać 
odpowiednio do położenia montażowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopływ oleju we wszystkich 
położeniach montażowych 2,5 l/min 
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4 Uruchomienie 

4.1 Pierwsza kontrola 

Przed uruchomieniem sprawdzić należy stan 
prawidłowego zamontowania przekładni 
zmianowej. 

 Zamocowanie mechaniczne  

 Przykręcenie silnika za pomocą kołnierzy 

 Przyłącza oleju przekładniowego  

 Zapewnienie zasilania/napełnienia olejem  

 Przyłącza elektryczne  

 Łatwość poruszania (możliwość obracania 
ręką)  

 Pionowe położenie odpowietrznika 
 

5 Konserwacja 

5.1 Wymiana oleju 

Częstotliwość wymiany oleju: co 5000 godzin 
pracy 

 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA! 
Smary i środki czyszczące nie mogą 
przedostać się do gleby, wód 
powierzchniowych czy do kanalizacji. 
• U właściwych władz ds. ochrony 

środowiska zamówić instrukcje 
bezpieczeństwa dla odpowiednich 
produktów i przestrzegać ich. 

• Zużyty olej zbierać do pojemników 
o wystarczającej wielkości. 

• Zużyty olej, zabrudzone filtry, smary 
oraz środki czyszczące utylizować 
zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska. 

• Przy obchodzeniu się ze smarami 
i środkami czyszczącymi zawsze 
przestrzegać przepisów producenta. 

 

 

Zużyty olej spuszczać przy ciepłej przekładni do 
odpowiednich pojemników. 

Przyłącza odpływu różnią się w zależności od 
położenia montażowego i wykonania przekładni 
(patrz rozdz. 3.7.5). 

Nowy olej przekładniowy wlać przez przyłącze E. 

Wiążący jest poziom oleju. Dane w litrach na 
tabliczce identyfikacyjnej są wartością 
informacyjną. 

Po napełnieniu olejem uruchomić na krótko 
pompę olejową, jeśli jest, celem odpowietrzenia, 
w razie potrzeby uzupełnić olej.
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6 Naprawa 

W przypadku usterek funkcjonowania przekładni 
należy najpierw sprawdzić podłączone 
komponenty i ich przyłącza. 

Rodzaj usterki należy starannie udokumentować 
w celu diagnozy u producenta (patrz rozdz. 6.1). 

Naprawy samej przekładni mogą być 
wykonywane tylko przez ZF Friedrichshafen AG 
lub autoryzowane punkty serwisowe ZF. 

6.1 Lista kontroli usterek przekładni 

Jeśli usterki występują na jednostce napędowej, 
należy najpierw poszukać pomocy w rozwiązaniach 
problemów podanych w rozdz. 7.  

Jeśli to nie pomoże, dla udanego zdiagnozowania 
w ZF Friedrichshafen AG lub w autoryzowanym 
punkcie serwisowym ZF podać należy 
następujące dane:  

Dane przekładni zgodnie z tabliczką 
identyfikacyjną 

Typ: . . . 
(Type) 

Wykaz części: . . . .  . . .  . . . 
(P.L.No.) 

Nr seryjny: . . .  . . . 
(Serial-No.) 

Dane silnika zgodnie z tabliczką 
identyfikacyjną 

Producent: . . . 

Typ/wielkość konstrukcyjna: . . . 

 

Pytania odnośnie diagnozy uszkodzeń: 

 Czy wziernik oleju na przekładni jest 
zabarwiony na ciemno/czarno? 

 Zapach spalonego oleju na odpowietrzaczu 
oleju? 

 Odgłosy pracy przekładni pojawiają się 
w stopniu przełączenia 1:1 czy 4:1, tylko 
w jednym kierunku biegu czy w obydwóch 
kierunkach? 

 Czy przed wystąpieniem odgłosów pracy 
obróbka maszynowa wykonywana była  
przez długi czas tylko w jednym stopniu 
przełączenia (1:1)? 

 Czy odgłosy pracy wystąpiły po zmianie  
cyklu obróbki na maszynie a poprzednio na 
maszynie nie zmieniono cyklu obróbki? 

 Czy przed wystąpieniem szkody 
przeprowadzono konserwację maszyny  
a jeśli tak, co poddane zostało konserwacji? 

 Czy przy problemach z przełączaniem nie 
dochodzi do zmiany biegów lub utraty biegu? 

 Czy logiczny układ połączeń odpowiada 
wprowadzeniu ZF (patrz str. 20)? 

 Jakie napięcie obecne jest przy procesie 
przełączania na jednostce przełączającej? 
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6.2 Demontaż przekładni 

(na przykładzie wykonania z płytą adaptera 
i pierścieniem uszczelniającym wał) 

W przypadku innych wykonań można postępować 
jak niżej. 

 Wyłączyć maszynę 

 Wyłączyć zasilanie energią 

 Wymontować przyłącza elektryczne 

 Wymontować przyłącza oleju przekładniowego,  
spuścić olej 

 Poluzować śruby mocujące (11)  

 Przekładnię (6) ściągnąć z płyty adaptera (5)  
i piasty napędowej (1)  

 

6.3 Piasta 

 Poluzować wkręt bez łba (9) do promieniowego 
zabezpieczania wpustów pasowanych. 

 Za pomocą ściągacza, np. trójramiennego, piastę 
napędową ściągnąć w kierunku wału silnika bez 
nagrzewania. 

 

 
 

1 Piasta napędowa 

2 Wał silnika 

3 Silnik 

4 Pokrywa 

5 Płyta adaptera 

6 Obudowa przekładni 

7 Pierścień uszczelniający wał 

9 Wkręt bez łba 

10 O-ring 

11 Śruba mocująca 
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7 Często stawiane pytania (FAQ) 

 

Błąd Przyczyna Usuwanie 

Przekładnia pracuje głośno 
i stuka 

 Czujnik obrotów silnika ma styk 
chwiejny. Wskutek tego stałe 
doregulowywanie silnika 
 

 Czujnik obrotów zabrudzony, 
brak jasnego nadawania 
sygnałów 

Sprawdzić czujnik obrotów 
i elektryczne przewody 
doprowadzające do silnika,  
w razie potrzeby czujnik oczyścić 

Sprawdzić sterowanie silnika, 
w razie potrzeby regulację 
prędkości obrotowej ustawić na 
niższą wartość 

Przekładnia pracuje głośno  
i słychać odgłosy pracy 

Długi czas pracy z prędkością 
skrawania w przełożeniu 1:1 
a następnie zmiana obróbki 
maszynowej w przełożeniu 4:1 

Brak uszkodzeń przekładni 

Odgłosy pracy przekładni 
normalizują się po kilkakrotnej 
zmianie stopnia 

Przekładnia pracuje głośno  
i słychać odgłosy jej pracy  
w przełożeniu 

Wał silnika jest za długi,  
uszkodzone łożysko wzdłużne 

Sprawdzić łożysko,  
w razie potrzeby zamontować nowe

Przekładnia jest nieszczelna na 
wejściu/wyjściu 

Wadliwe elementy uszczelniające Wymienić uszczelki,  
w razie potrzeby przekładnię 
odesłać do ZF w celu sprawdzenia 

Przekładnia nieszczelna  
na odpowietrzaczu 

 Olej jest zużyty 

 Po wymianie oleju  
wlano go za dużo 

 Wymienić olej 

 Sprawdzić poziom oleju, w razie 
potrzeby nastawić prawidłową 
ilość oleju 

Sterowanie maszyny nie 
otrzymuje sygnałów położeń 
przełączeń z jednostki 
przełączającej na przekładni 

 Styk chwiejny w połączeniu 
wtykowym na jednostce 
przełączającej przekładni 
 

 Błąd w jednostce przełączającej 

 Sprawdzić połączenie wtykowe 
i w razie potrzeby oczyścić, wtyki 
zabezpieczyć za pomocą 
pałąków 

 Przekładnię odesłać do ZF 
w celu sprawdzenia 

Stopień nie działa  Uszkodzony przełącznik 
położenia krańcowego 

 Przekładnię odesłać w celu  
sprawdzenia do ZF Friedrichs-
hafen AG 

  

 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZF Friedrichshafen AG 

88038 Friedrichshafen 
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Telefon/Phone +49 7541 77-0 
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