
REFERENCE

SYSTÉMY MAZÁNÍ OZUBENÝCH PØEVODÙ

o.z. CEMA-TECH, HENNLICH s.r.o.   tel.: +420 566 630 524   fax: +420 566 630 032   e-mail: cema-tech@hennlich.cz   www.hennlich.cz/cema-tech

HENNLICH s.r.o.

Nástøikový mazací systém pohonù mlýnù a sušky
Èíslo reference:
Zaøízení:
Typ systému:
Mazivo:

Základní charakteristika:
Mlýn 1, mlýn 2 - jednopastorkové pohony, bez reverzace, šíøka ozubení 350 mm
Suška - jednopastorkový pohon, bez reverzace, šíøka ozubení 200 mm
Pneumatické sudové èerpadlo zásobuje mazivem 3 ejektorové skøínì. Každá ejektorová skøíò slouží 
k mazání jednoho pohonu. Je tvoøena pneumaticky pohánìným ejektorem a pøíslušenstvím. Na každém 
pohonu je nainstalována nástøiková jednotka tvoøená tøemi (mlýny), respektive dvìmi (suška) 
širokopaprskovými tryskami SD s externí tvorbou smìsi.
Pøi tomto projektu byla poprvé použita stavebnicová konstrukce nástøikových jednotek - veškeré
komponenty - trysky, rozdìlovaèe maziva a vzduchu, rozvody, jsou umístìny na obdelníkové montážní 
desce, která je podél delší hrany výklopnì upevnìna do rámu. Pro instalaci jednotky se vìtšinou využívá 
prostor, který vznikne po demontáži revizních dvíøek. Rám nástøikové jednotky se po prostorovém ustavení 
jednotky dle geometrie nástøiku pøivaøí ke stávajícímu krytu ozubeného pøevodu. Pøípadné mezery mezi 
pùvodním krytem a novì instalovaným rámem s nástøikovou jednotkou se zakryjí pláty plechu a ovaøí. 
Mazaný prostor je tudíž zcela zakryt, takže z nìj nemùže unikat ven žádné mazivo, pøièemž všechny 
funkèní èásti - trysky, rozdìlovaèe, se nacházejí na vnìjší stranì montážní desky a mohou být kdykoli 
kontrolovány nebo opravovány. Po odklopení desky lze kontrolovat stav ozubení, respektive kvalitu mazání.
Stavebnicová øada nástøikových panelù je vyøešena pro rozsah šíøek ozubení pastorku 100-1 200 mm.
Nástøikové jednotky mohou být na základì jediného parametru - šíøky ozubení - kompletnì nachystány
pøedem, což zásadním zpùsobem urychluje montáž a zkracuje nutnou odstávku zaøízení. Kompletní 
instalaci mazání jednoho ozubeného pøevodu tak lze provést za jediný den!!         
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