
Systém CRL 101

Pøi pojezdu jeøábù dochází mezi nákolky  
pojezdových kol o boky hlav kolejnic k 
intenzivnímu tøení, které má za následek 
zvýšené opotøebení kolejnic i nákolkù 
pojezdových kol, jakož i zvýšenou hluènost. 

Problematiku tøení nákolkù o kolejnice lze øešit v 
zásadì dvìma zpùsoby - nanášením maziva na 
kritická místa nákolkù nebo nanášením maziva na 
kolejnice.

Systémy nanášení maziva na nákolky:

a) Systémy s mazacími kameny - grafitové nebo jiné 
bloky, napuštìné mazivem, které jsou trvale urèitou silou 
pøitlaèovány k nákolku.

b) Systémy s nástøikem maziva s použitím vzduchu
Na nákolky je pomocí trysek nanášena smìs oleje s 
tlakovým vzduchem. Vzduch zde slouží jako transportní 
médium.  

c) Systémy s nástøikem maziva bez použití vzduchu 
Olej je na nákolky nanášen tryskami, do nichž je pøivádìn 
olej z elektromagnetického èerpadla. Tento systém je 
využíván u kolejových vozidel u kterých není k dispozici 
tlakový vzduch.  

Nanášení maziva na kolejnice:

d) Standardní systém LINCOLN CRL 101 
Tento systém je pøedmìtem tohoto infa. Viz informace 
dále.

Centrální automatické mazání jeøábových drah

CRL 101 - cesta k výraznému prodloužení 
životnosti kolejnic a pojezdových kol jeøábù 
a také ke snížení hluènosti provozu jeøábù  
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Systém CRL 101 byl speciálnì vyvinut pro automatické 
mazání hlav jeøábových kolejnic a tím k eliminaci  
popsaných nepøíznivých jevù. 
Tento systém je vhodný prakticky pro všechny jeøáby  
provozované na profilu kolejnic dle normy DIN 536 èást 
1, s šíøkou hlavy A=45 až 120 mm. Pro kolejnice s vìtší 
šíøkou hlavy je možno provést jednoduchou úpravu. 

Tento systém je možné aplikovat témìø na všechny 
typy mostových a portálových jeøábù používaných v 
tìžkém prùmyslu, dále pak na pøístavní jeøáby a 
speciální zaøízení pro manipulaci s kontejnery atp.

Popis a funkce systému
Systém CRL 101 pracuje tak, že èerpadlo umístìné na 
rampì nad podvozkem jeøábu, vždy pøi zapnutém 
pojezdu v jednom smìru vydává mazivo. Toto mazivo je 
vedeno do progresivního rozdìlovaèe, který jej rozdìluje 
na dvì pøesnì stejné poloviny. Mazivo je následnì 
pøivádìno do nanášecích kotouèù, umístìných na 
výkyvných ramenech, pøitahovaných k sobì pružinou. 
Toto uspoøádání zajiš�uje trvalý kontakt kotouèù s 
rádiusem mezi 
horní plochou a 
bokem hlavy 
kolejnice, což je 
místo nejvìtšího 
tøení. Nanášecí 
kotouè je opatøen 
obvodovou 
drážkou, 
propojenou 
nìkolika radiálními 
kanálky se 
støedovým 
otvorem kotouèe. 
Mazivo je 
støedovým vrtáním a radiálním kanálkem smìøujícím k 
bodu dotyku kotouèe s kolejnici pøívádìno do obvodové 

drážky kotouèe a 
následnì nanášeno na 
kolejnici.
Jakožto zdroj 
tlakového maziva je 
standardnì používáno 
èerpadlo LINCOLN 
P205.
Toto èerpadlo je k 
dispozici s rùznými 
pøevodovými pomìry a 
s èerpacími prvky s 
nastavitelným 
dodávaným 
množstvím. 

Díky tomu je možné 
dodané množství maziva 
do mazacích kotouèù 
preciznì pøizpùsobit 
konkrétní aplikaci a ve 
vìtšinì pøípadù není 
nutné používat žádné 
další pøídavné 
elektroovládání (motor 
èerpadla je pøipojen na 
rozvadìè pohonu pøes 
samostatný stykaè, aby 
bylo èerpadlo v provozu 
pouze pøi pohybu ve 
smìru umístìní 
mazaného zaøízení).

Systém CRL 101 
prodlužuje životnost 
kolejnic a pojezdových kol jeøábù velmi významným 
zpùsobem. Díky tomu má investice do tohoto 
systému návratnost nìkolik mìsícù.  

 

 

Technické parametry:

Urèeno pro kolejnice: dle DIN 536 èást 1, šíøka hlavy A45-A120 mm
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obr.: aplikátor maziva na kolejnice

obr.: aplikátor maziva na kolejnice

obr.: èerpadlo LINCOLN P205

Dodávané množství èerpadla:
3

0,7 - 3,45 [cm /min]

Objem zásobníku èerpadla: 4, 8, 10 a 30 l

Napìtí èerpadla: dle napájení jeøábu

obr.: aplikace systému CRL 101


