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Montážní návod pro  
předem vyrobená lana PFEIFER 
 
 
 1.    Oblast použití 

Tyto podmínky platí pro tažené prvky PFEIFER z nerezové a nelegované oceli vyráběné podle evropského 
technického schválení „Europäische Technische Zulassung ETA-11/0160, PFEIFER Seil-Zugglieder“. 
 
 
 2.    Související technické podklady 

� Evropské technické schválení ETA-11/0160 
� Katalog PFEIFER Zugglieder 
� DIN 1076 „Tažené stavební konstrukce dopravních staveb“ 
 
 
 3.    Dodání a vykládka lan  

Lana jsou zpravidla dodávána na prstencích nebo navíjecích bubnech. (PFEIFER katalog odstavec 3). K odvinutí 
z prstence je zapotřebí vhodný otočný talíř, k odvinutí z bubnu se používá stojanu. Oba tyto prvky musí být 
vybaveny pojistnou brzdou. 
 
Při odvíjení lana musí být následující body dodrženy: 

� Lana se nesmí kroutit (vodící linie) 
� Lana nesmí být tažena přes ostrou hranu 
� Lana se nesmí lámat (lana musí být vhodně podepřena) 
� Minimální poloměr ohybu nesmí být menší než 15x průměr lana 
� Protikorozní ochrana nesmí být poškozena 
 

 
 
 
 4.    Odstran ění  balícího materiálu  

Pro zajištění maximální ochrany lana, koncovek lan a případně dalších komponent  je nutno odstranit ochranné 
prvky těsně před montáží. 
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 5.    Kontrola p řed montáží  

Všechny lana musí být před montáží zkontrolována zda nedošlo k následujícímu poškození během přepravy: 

� poškození protikorozní ochrany 
� poškození závitů 
� poškození drátků lana 
 
Při poškození pozinkování je nezbytně nutné obratem poškozené místo ošetřit barvou s obsahem zinku a 
případně opravit nátěr. 
 
 
 6.    Příprava pro montáž 

V případě koncovek lan se zavity je nutno zmíněné závit očistit a namastit.  
Poškozené nebo zanesené závity nesmí být instalovány. V opačném případě by mohlo dojí k zadření závitu a tím 
k nepoužitelnosti lana.  
 

Návod pro lana z nelegované oceli: 

U koncovek lan, které jsou žárově zinkovány nebo metalizovány jsou zpravidla závity bez povrchové ochrany a 
jsou dodány pouze s dočasnou protikorozní ochranou. Bezprostředně po montáži musí být závity odmaštěny a 
opatřeny dodatečnou protikorozní ochranou. 
 
 
 7.    Montáž 

Montáž se provádí v souladu s montážním plánem projektu. 

Plán musí obsahovat všechny klíčové body (montážní postup, přepínací síly, atd.). 

Díky popisu je pořadí a pozice jednotlivých komponent (lana, tyčí, klem) definována. 

Lana se nesmí kroutit. Ke kontrole slouží vodící linka, která nesmí být po montáži šroubovitě stočená. 

Lan jsou běžně dotažena do správné pozice pomocí vhodného zařízení (kladka, naviják) respektive zvednuta 
pomocí zvedacího zařízení (závěs, vahadlo).  Přitom je nutno dbát, tak jak je popsáno v bodě 3, aby nebyla lana 
poškozena. Specielně při manipulaci s vahadlem je potřeba kontrolovat, aby nedošlo k náhlému ohnutí (zlomení) 
lana. U těžkých lan se používá vhodná roznášecí sedla (min poloměr  15 x průměr lana), které brání zlomení 
lana. 
 

Požadované předpětí musí být zajištěno pomocí zařízení (hydraulické válce). Případné závity slouží pouze pro 
aktivaci a ne k realizaci předepnutí.  
 

U závitů musí být dodržena minimální hloubka zašroubování. Skutečné hloubky zašroubovaní musí být uvedeny 
v dokumentaci skutečného provedení. 
 
Zavity na lanech musí být po instalaci zajištěny kontramatkou nebo zalepenou posilnou vrtulkou. 

Po ukončení montáže se nesmí žádná část ocelové konstrukce dotýkat lana, kromě navržených klem. 

V průběhu montáže je na laně instalováno ovinutí. Ovinutí zabraňuje  při ohýbání lana možnému vyskočení 
jednotlivých drátků ze svazku lana. Po ukončení montáže je nutné ovinutí odstranit. V opačném případě může 
dojít k poškození protikorozní ochrany. 
 
 
 8.    Kontrola 

Jestliže není speciální požadavek na kontrolu lanové konstrukce platí poté DIN 1076.  


