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Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Josef Míèek 
vedoucí o.z. Cematech

dostává se Vám do rukou další, tentokrát pøedveletržní èíslo našeho 
CEMATECH Info Expressu. Pøestože v souèasné dobì celá øada firem 
prožívá obtížné období hospodáøské recese, pøiblížil se Mezinárodní 
strojírenský veletrh v Brnì a odštìpný závod CEMATECH firmy Hennlich 
Industrietechnik bude opìt pøi tom. Již tradiènì nás najdete na volné 
ploše u pavilonu C. Bude nám ctí setkat se jak s Vámi, našimi tradièními 
zákazníky, tak se všemi dalšími zájemci o centrální mazací systémy firmy 

LINCOLN a o prvky mazací techniky, které dodáváme novì a kde máme ve 
vybraných komoditách (mazací hlavice, automatické maznice...) dokonce nejširší 
sortiment v ÈR.

Na stánku nebude samozøejmì již tradiènì chybìt nìco dobrého k zakousnutí z 
našeho grilu a rovnìž Vás ujiš�uji, že žízní u nás také ještì nikdy nikdo   
neumøel. 

Na setkání s Vámi se jménem celého týmu o.z. CEMATECH 
tìší...

NOVINKA - Plošné mazání øetìzù 
pomocí plastových mazacích blokù 

Použití centrálních mazacích 
systémù u mazání øetìzù
Øetìzy, standardními váleèkovými a 
pouzdrovými poèínaje a speciálními, na 
míru konstruovanými tažnými a nosnými 
øetìzy dopravních systémù konèe, patøí 
zpravidla k nejexponovanìjším èástem 
strojù a závada na nich vede témìø vždy k 
vyøazení celého stroje nebo linky z 

ne jmenším množstv í  c í lenì do provozu. Úkolem mazání je zejména 
konkrétních míst tøení a to za pohybu prodloužení životnosti a snížení rizika 
øetìzu. Vhodný referenèní bod (èep havárie øetìzových systémù. Základním 
øetìzu, závìs podvìsného dopravníku) kriteriem životnosti øetìzù bývá jeho 
spíná bezkontaktní  èidlo, které iniciuje "vytažení" nad urèitou mez, kdy  již 
akci mazacího èerpadla. Èerpadlo vytlaèí dochází ke špatnému zábìru øetìzových 
p ø í m o  ( s y s t é m  P M A )  n e b o  kol. Pøíèinou není protažení spon øetìzu 
prostøednictvím dávkovaèù (systém ale zvýšená vùle ve spojích, vzniklá 
CENTROMATIC) mazivo pøes  jednu opotøebením èepù a spon, respektive 
nebo více trysek do mazaných bodù.    pouzder.

V jiných pøípadech, zejména u velkých 
øetìzù, mùže dojít v dùsledku koroze èepu 
ke zatuhnutí kloubu v  "zalomené" poloze 
èlánkù na nezatížené vìtvi øetìzu a 
následné havárii v dùsledku kolize s 
okolním zaøízením. Nosné øetìzy bývají 
vybaveny valivými elementy - kladkami, 
které pøenášejí nosnou sílu do vedení. Zde 
je pak úkolem mazání zvýšit jejich 
životnost a zejména zamezit ztrátì 
pohyb l i vos t i  t ìch to  e lemen tù  a  
následnému poškození systémù v 
dùsledku pøetížení. Ve všech tìchto 
pøípadech je snaha aplikovat mazivo v co 

Obr.: cílené mazání 
øetìzù - systém PMA

pokraèování na str. 2



!!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!
Plošné centrální mazání øetìzù pomocí plastových mazacích blokù   

pokud pracuje v prašném prostøedí)LINCOLN , jsou nápojovém prùmyslu Firma  nedávno pøedstavila  
tyto neèistoty na vstupu øetìzu do nebo øetìzy osobních zcela nové øešení plošného centrálního 
mazacího bloku hranou mazacího bloku i nákladních výtahù. mazání øetìzù. Mazaný øetìz prochází 
èásteènì odstraòovány.bìhem svého pohybu speciálním S  o h l e d e m  n a  

mazacím blokem vyrobeným z velmi Dodávku maziva do jednoho, pøípadnì rozlièné množství 
odolného plastu, do tohoto bloku je do více mazacích blokù souèasnì, tvarù a vel ikostí  
zároveò pøivádìno mazivo, které je zajiš�ují obvykle progresívní systémy s øetìzù nejsou mazací 
vnitøními kanálky rozvedeno do nìkolika  elektrickými èerpadly QLS nebo P203 a s b loky  s tandard i -
míst k povrchu procházejícího øetìzu, kde progresívními rozdìlovaèi typù SSV zovány a je tedy tøeba 
dochází k jeho pøenosu na tento øetìz. nebo SSVD.  je v každém jed-
Mazací blok plní, kromì mazání,  navíc Typickými øetìzy, pro  které je toto øešení not l ivém pøípadì 
ještì další funkce - tlumí kmitání øetìzu a centrálního mazání vhodné, jsou napø. navrhnout a vyrobit 
dále, pokud je øetìz zneèistìný (napø. øetìzy dopravníkù palet izace v na míru.  
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Použití centrálních mazacích systémù u mazání øetìzù
dokonèení ze str. 1 øetìzù s velkou rychlostí, pøípadnì u - Øetìzový dopravník (2007)

øetìzù, které jsou celoplošnì sponami v V urèitých pøípadech, zejména má-li se CONTRA PRAHA s.r.o.
kontaktu s vodícími plochami se volí mazivo (olej) aplikovat v horizontální - Øetìzy v kynárnì (2008)
plošná aplikace maziva na celý povrch rovinì, popøípadì zdola nahoru, nebo je-li 
øetìzu a to buïto kontaktnì pomocí vstup do mazaného prostoru špatnì Jednomediový systém s èerpadlem 
mazací štìtky, nebo nekontaktnì, s pøístupný, použije se jako pomocný Centro-matic:
použitím spojitého nástøiku smìsí olej - prostøedek vzduch, pøivedený pøímo do HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s.
vzduch.trysek, který slouží jako nosné medium pro  - Podvìsný dopravník (2004)

Plzeòský Prazdroj, a.s., Pivovar Radegast 
- Øetìzy paletizace (2005)

SKLÁRNY KAVALIER,a.s. 
- Vodicí dráha (2008) 

Dvoumediový systém s èerpadlem 
Centro-matic:
NC Line s. r. o. (2006) 
DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o. 

- Èlánkový dopravník (2006)
OCHI INŽENÝRING,spol.s r.o.
 - Gallùv øetìz v koksovnì (2009)

Mazací systém COBRA:
O.z. CEMATECH - vybrané realizace mazivo. Hranièní mazací frekvencí pro tyto 

ŠKODA AUTO a.s. systémù mazání øetìzù systémy je cca 1 Hz. Zvláštním pøípadem 
- Kyvadlový dopravník na lince Fosfát cíleného mazání je zaøízení COBRA, které 
(2001) a lince KTL (2004) slouží ke kontaktnímu mazání velkých, Systém s èerpadlem PMA: 

pomalu se pohybujících øetìzových KONTY G
Plošné kontaktní mazání øetìzù:dopravníkù, kde pohybující se øetìz slouží  - Øetìz dopravníku do gumáren (2005)
Sedlická strojírna, s.r.o.jako unašeè pro mazací pøístroj, který se Chropyòská strojírna, a. s./ŠKODA AUTO a.s.

periodicky mechanicky pøikuplovává k - Mazání øetìzù (2007)
 - Deskové dopravníky - (2006-2007)øetìzu. Podmíkou tohoto sytému je Javoøice, a.s. 
TPCA Czech, s.r.o. osazení mazacích hlavic na èela èepù, - Øetìzy manipulace (2008)

- Montážní linka (2007)spojujících jednotlivé èlánky øetìzu.
Lafarge Cement, a.s. V nìkterých pøípadech, a to u menších Autoøi: Ing. Jan Honek a Ing. Jiøí Chalupa - projektanti o.z. 

CEMATECH

Foto: mazací zaøízení COBRA Foto: plošné mazání øetìzu mazací štìtkou

Foto: plast. mazací blok


