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Vybrané reference o.z. Cematech v energetice 

Prezentace o.z. Cematech na 
výstavì Marokánka 2009

inspirací pro napsání následujících øádkù byl pro mne nedávný telefonát 
jednoho potenciálního zákazníka, který se mì zcela vážnì ptal, jestli je 
možné instalovat centrální mazání v prašném prostøedí zauhlování 
tepelné elektrárny. V ten moment jsem si uvìdomil, jak velký je náš dluh v 
informování odborné veøejnosti o možnostech centrálních mazacích 
systémù. Vždy� nasazení centrálního mazání v tìžkých provozech, a� už 

jde o prašnost, vysoké teploty èi obtížnì pøístupná mazaná místa, bylo v minulosti 
jedním z prvotních impulsù pro vývoj centrálních mazacích systémù.
Právì firma LINCOLN byla jedním z prùkopníkù vývoje nových systémù do tìchto 
nároèných podmínek. 
V následujících èláncích bychom Vás rádi seznámili s nejèastìji používanými typy 
systémù a s vybranými referencemi o.z. Cematech z oblastí 
energetiky a tìžby a zpracování nerostných surovin.

Pøeji Vám pøíjemné ètení.
Dne 20.5. 2009 se v písníku Marokánka 
nedaleko Hradce Králové konala tradièní 
pøedvádìcí akce poøádaná firmou 
HACAR, a.s. Tato akce je zamìøena 
pøedevším na mobilní techniku. Náš o.z. se 
této akce zùèastnil již popáté za sebou. 
Návštìvníky našeho stánku jsme 
informovali o možnostech zefektivnìní 
mazání na vystavované technice pomocí 
instalace centrálního mazání a dále o 
mazací technice.

V tepelných elektrárnách spalujících uhlí a b) vícepotrubní mazací systémy s 
pøi zpracování nerostù a surovin se progresívními rozdìlovaèi
vyskytují nìkterá technologická zaøízení, c) nástøikové mazací systémy  
která mají z hlediska centrálního mazání 
podobné charakteristiky. Jedná se a) Dvoupotrubní mazací systémy 
zejména o zaøízení na: zejména v kombinaci s pneumatickými 
� dopravu a tøídìní surovin v kusovém 
stavu 
� zjemòování zrna (drtièe, válcové a 
kulové mlýny)
� dopravu sypkých jemnozrnných frakcí 
šnekovými dopravníky
Provoz vìtšiny tìchto zaøízení je 
charakterizován vysokou prašností 
prostøedí, vibracemi, vysokým stupnìm 
využití èasového fondu, pøièemž v 
nìkterých pøípadech dochází k èasté 
zmìnì konfigurace technologických 
jednotek - napøíklad zaøazování a 
odpojování sekcí šnekových dopravníkù. 
Použití centrálního mazání umožòuje 
p o m o c í  m a l ý c h  d á v e k  m a z i v a  
aplikovaných v krátkých èasových 
intervalech, kromì vlastní mazací funkce, 
rovnìž vytìsòovat prach a jiné neèistoty, 
které by jinak vnikaly do mazaných prostor 
a mohly zpùsobit poškození ložisek a 
dalších mazaných prvkù. Z hlediska 
èetnosti použití dominují 3 mazací 
systémy:
a) dvoupotrubní mazací systémy

Centrální mazací systémy v energetice a prùmyslu 
zpracování nerostných surovin

kotle. V letošním roce naše spolupráce Naše firma realizuje každoroènì stovky 
vyvrcholila souèasnou dodávkou pìti centrálních mazacích systémù prakticky 
samostatných mazacích systémù ve všech odvìtvích prùmyslu. Pojïme si 
podavaèù a pohazovaèù paliva u kotlù s nyní pøedstavit dvì zajímavé realizace z 
fluidním spalováním. Jedná se o nedávné  doby  z oblasti energetiky. 

United Energy, a.s. - centrální mazání progresivní systémy s elektrickými 
kotlù s fluidním spalováním èe rpad ly  P203  a  p rog res i vn ím i  

rozdìlovaèi. Tento systém je nejèastìji Poèátky naší spolupráce s 
 realizovaným mazacím systémem z naší firmou United Energy, a.s.

(dále UE) široké nabídky.  se datují do roku 2004, kdy 
jsme zde realizovali první systém mazání 

Svoji pozici si získal díky 

pokraèování na str. 2

Foto: stánek o.z. Cematech na akci Marokánka 2009
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Foto: dvoupotr. systém v provozu zpracování vápence



Autor: Ing. Jan Honek - project manager  o.z. Cematech
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Kontaktujte nás pokud hledáte kvalitní mazací techniku

Centrální mazací systémy v energetice a prùmyslu zpracování nerostných surovin

sudovými èerpadly obstojí i v provoznì 
nejnároènìjších podmínkách a zajistí 
bezporuchové mazání i u velmi rozlehlých 
zaøízení s mnoha mazanými místy

šnekové dopravníky. Pøizpùsobení progresívním mazacím systémem (u 
mazacího procesu aktuální konfiguraci zmìn konfigurace  s l ibovolnou 
technologického zaøízení je možno periodicitou)

 tvoøí zajistit: c) Nástøikové mazací systémy
- automatickým nebo manuelním samostatnou kapitolu nanášení maziva na 
pøepínáním odstavených mazacích vìtví èinné plochy zubù velkých ozubených b) Vícepotrubní mazací systémy jsou 
zpìt do zásobníku (u zmìn konfigurace  s pøevodù, pohonù válcových mlýnù nebo optimální pro paprskovitì uspoøádaná 
dlouhou periodicitou) sušièek, kde výrazným zpùsobem zvyšují technologická zaøízení jako jsou napø. 
- nastavením pøísunu maziva do životnost ozubení, zlepšují ekologii a 
j edno t l i vých  mazac ích  vì tv í  s  hygienu provozu.
pøihlédnutím k prùmìrnému èasovému Se všemi zmínìnými typy systémù má 
využití pøíslušného technologického uzlu naše firma velké zkušenosti a rádi Vám 
(u zmìn konfigurace  s krátkou pomùžeme jak s jejich návrhem, tak  
periodicitou) realizací pøímo ve Vašem provozu. 
-  vyèlenìním nìkterých uzlù a 
zabezpeèením jejích mazání menším 

dokonèení ze str. 1

Autoøi: Ing. Pavel Stoudek a Ing. Milan Dvoøák
- projektanti  o. z. Cematech

vysoké spolehlivosti, široké variabilitì 
s  vysokými  nároky  na použ i té  

i technologie. Mazací systémy LINCOLN 
možnosti kontroly jeho funkce. Podstatnou zde plnì obstály a mají svùj podíl na 
roli  hraje i rychlá návratnost, která se v úspìších spoleènosti UE. 
prùmìru pohybuje okolo 18 mìsícù. 
Spoleènost UE patøí k pøedním èeským  AmpluServis, a.s. - centrální mazání 
nezávislým producentùm elektøiny a tepla. ozubených pøevodù kulových mlýnù è. 
Zásobuje teplem cca 35 tisíc domácností, 12. a 13.

V tomto pøípadì se jednalo o øadu prùmyslových podnikù, zdravotnická  
souèasnou dodávku dvou zaøízení a školy. Pro zajištìní dodávek 
nezávislých nástøikových musí její zaøízení pracovat nepøetržitì 
mazacích systémù pro koneèného 

originálním 200 l sudu. Øízení mazacího uživatele - elektrárnu Dalkia v Ostravì - 
systému je zajištìno autonomní øídicí Tøebovicích. Tento typ systému spoèívá v 
jednotkou. nanášení vysoce ulpívajícího maziva na 
Velmi nás tìší, že se uživateli tyto systémy èinné plochy zubù hnacího pastorku 
osvìdèily o èemž nejlépe vypovídá fakt, že pomocí proudu vzduchu za použití 
si již objednal další dva totožné systémy speciálních trysek rozmístìných na 
na  další kulové mlýny.    panelu (nástøikové jednotce), který je 

vèlenìn do krytu ozubeného pøevodu. 
Z d r o j e m  t l a k o v é h o  m a z i v a  j e  
pneumatické sudové èerpadlo LINCOLN 
SAF, které je umístìné pøímo na 

Vybrané reference o.z. Cematech v energetice 

Mazací hlavice

Mazací lisy a mazací pøístroje

Automatické maznice

Technika pro manipulaci s mazivy a palivy

Technika pro manipulaci s použitým 
olejem

Komponenty rozvodù maziva

Olejoznaky, mazací štìtky a další...

pokraèování ze str. 1

- 2 000 položek stále skladem
- vysoká kvalita za pøíznivé ceny

Foto: èerpací stanice s èerpadlem SAF

Foto: èást mazaného zaøízení v United Energy

Foto: nástøiková jednotka vsazená do krytu pastorku

Foto: vícepotrubní systém u drtièe kamene


