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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá studiem konzolového pojízdného je�ábu a popisem 

výb�ru vhodného kladkostroje. Jako p�íklad byl vybrán je�áb od firmy GIGA s.r.o.. 

Dále jsou v práci posouzeny kritická místa konstrukce. Sou�ástí práce je také výkres 

je�ábu a konstruk�ní výkres je�ábové dráhy.   

Klí�ová slova 

Konzolový je�áb s pojezdem, konzolový je�áb, je�ábová dráha.  

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is concerned with the study of a wall treveling crane and a 

description of the choice of a suitable hoist. A crane from GIGA s.r.o was chosen as an 

example. In the next part, there will be assessed the critical points of construction. Part 

of the work is also a crane drawing and a construction drawing of the crane way. 

Key words 

Wall traveling jib crane, jib crane, crane way. 
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Úvod 

V této bakalá�ské práci se zabývám konstrukcí pojízdného konzolového je�ábu. 

Firma GIGA s.r.o. mi poskytla model svého je�ábu pro zpracování této práce. Je�áb má 

nosnost 2500 kg a vyložení 8 m. Podle t�chto parametr� je ve druhé kapitole vybrán 

kladkostroj. Ve t�etí kapitole posuzuji kritická místa jeho konstrukce.  
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1 Konzolový je�áb 

Konzolový je�áb je jeden z druh� mostových je�áb�, který se vyzna�uje tím, že jeden 

konec výložníku je volný a druhý je uložen. Uložení m�že být vetknuté, oto�né nebo 

posuvné.    

1.1 Typy konzolových je�áb� 

1.1.1 Sloupový 

Jeden z nejpoužívan�jších typ� konzolového je�ábu, je práv� sloupový. Je typický 

tím, že výložník je umíst�n na nosném sloupu, na kterém se otá�í. Výložník m�že být i 

pevn� spojen se sloupem a pata sloupu je uložena oto�n� v základu. Tato varianta ale 

není p�íliš typická, protože ložiska v pat� sloupu jsou velmi namáhána.  

 

Obr. 1.1 Sloupový konzolový je�áb firmy ABUS [10] 
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1.1.2 Nást�nný 

S tímto typem konzolového je�ábu se také m�žeme hojn� setkat ve výrobních halách 

a na r�zných pracovištích, kde je pot�eba pomoci se zvedáním t�žších b�emen.  

 

Obr. 1.2 Nást�nný konzolový je�áb [6] 

1.1.3 Pojízdný  

Tato konstrukce není p�íliš typická. Podobá se klasickému mostovému je�ábu, ale 

nedosahuje jeho parametr�. P�i maximálním vyložení je tedy extrémn� namáhaná 

je�ábová dráha, a z tohoto d�vodu tyto je�áby nedosahují dlouhých vyložení, ani 

nedisponují velikou nosností. Obvykle bývá vyložení do 8 m a nosnost do 10 t. U 

mostového je�ábu dokážeme v podstat� zabrat celou plochu haly, protože mostový je�áb 

je ukotven na jejich st�nách a ko�ka m�že jezdit od jedné st�ny ke druhé. V p�ípadn� 

v�tších hal od jednoho nosného sloupu ke druhému. Proto v�tšina zákazník� 

up�ednost�uje spíše mostový je�áb p�ed konzolový pojízdným. 

 

Obr. 1.3 Pojízdný konzolový je�áb firmy GIGA [7] 
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1.1.4 Bicyklový 

Tato varianta není moc používaná. Je�áb je podobný pojízdnému konzolovému 

je�ábu, ale liší se tím, že je�ábová dráha je umíst�na na zemi a na horní �ásti je�ábu je 

umíst�no kolo pro vedení. Nejvíce se tomuto typu je�ábu podobá dílenský je�áb, ale ten 

nemá vedení a m�že se tedy kamkoli p�emístit. 

 

Obr. 1.4 Bicyklový konzolový je�áb [1] 
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2 Výb�r kladkostroje 

2.1 Parametry je�ábu 

Kladkostroj se vybírá pro pojízdný konzolový je�áb od firmy GIGA s.r.o., který má 

tyto parametry: 

•  Nosnost:    2500 kg 

•  Maximální délka vyložení: 8 m 

2.2 Postup výb�ru 

Kladkostroje se vyrábí ve dvou variantách, �et�zové nebo lanové. Lanové 

kladkostroje se používají u v�tších je�áb�, protože mají v�tší nosnost. Jejich nosnost se 

pohybuje �ádov� od 1000 kg až po 100 tun. �et�zové kladkostroje se vyrábí p�edevším 

pro nižší zatížení, obvykle s nosností do 2000 až 7000 kg. Dají se ale najít i kladkostroje 

s nosností až 25000 kg, nap�. kladkostroje Liftket od firmy Hoffmann Fördertechnik 

GmbH. Každá varianta m�že být stacionární, s elektrickým pojezdem nebo ru�ním 

pojezdem. 

Pro náš konkrétní konzolový je�áb posta�í �et�zový kladkostroj, který je levn�jší než 

lanový a jeho maximální zatížení bude jen 2500 kg. Firma GIGA, která tento je�áb 

sestrojila, ale bohužel nabízí �et�zové kladkostroje, pouze s nosností do 2000 kg. Musel 

být tedy vybrán kladkostroj od jiné firmy. Z množství firem, které kladkostroje nabízí, 

byly vybrány dv�, ABUS a Hoffmann Fördertechnik viz tab. 2.1 a 2.2. 

Tab. 2.1 Kladkostroje firmy ABUS s nosností do 2500 kg [4] 

���� �����	AB�

CDEF���

����F���

���	��

�	B	���

�����

��B��FB���	AB��	B	���

 �	B�	AB�

E!�B�"��	#�CD��

�$%���&'(�� ������

����������	A�� �BCD	� �BEED�� ��� E��� F	�B��

�����������A�� �B�D�� �B	D�B�� 	�� �	�� F	�B��

�����������AE� FD�� �B�DE� 	�� �	�� F	�B��
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Tab. 2.2 Kladkostroje Liftket star s nosností do 2500 kg [3] 

����
�����	AB�

CDEF���

����F���

���	��

�	B	���

�����

��B��FB���	AB��	B	���

 �	B�	AB�

E!�B�"��	#�CD��

�$%���&'(�� ������

����D�A	� 	� FBC� ��� �	�� CC�

����DFAF�� F�� 	� ��� �	�� FEC�

����DFAF�D�B�� F�D�B�� 	B	DFBF� 	�D��� �	�� F���

 

 

2.3 Vybraný kladkostroj 

Byl vybrán kladkostroj GM 8 2500.4-2� firmy ABUS. Tento kladkostroj je 

nejvhodn�jší ze všech šesti porovnávaných. Má sice v�tší hmotnost, ale má dv� 

rychlosti zdvihu a motor vydrží p�i polovi�ní zát�ži až 300 sepnutí za hodinu, což je 

dosta�ující.  

 

Obr. 2.1 Kladkostroj firmy ABUS [5] 

Další parametry vybraného kladkostroje GM 8 2500.4-2: 

Tab. 2.3 Kladkostroj GM 8 2500.4-2 [4] 

����

)��"B��

�	B	���

���*�� C��

+	!�B�,-C�� �����	#�CD��

�����	AB�

�	#�CD��

����F���

�-B"�	E.�

/�B"C��

����������	A�� E���A�	F�B���� E� ���E�� �� ��
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3 Kritická místa konstrukce 

3.1 Výložník 

U v�tšiny konzolových je�áb� je nejkriti�t�jším místem konstrukce p�echod mezi 

výložníkem a nosnou konstrukcí, bod D na obr. 3.1. Je to zp�sobeno tím, že zde vzniká 

nejv�tší ohybový moment. 

Pro výpo�et ohybového momentu si nejprve vytvo�íme náhradní schéma je�ábu, 

které vidíme na obr. 3.1. Vazby A, B a C p�edstavují kola pojezdu je�ábu. 

 

Obr. 3.1 Náhradní schéma 

V náhradním schématu uvolníme vazby, jak je vid�t na obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Uvoln�ní vazeb 
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Na schématu uvoln�ní je vid�t, že ohybový moment k bodu D vytvá�ejí síly F a GV. 

Reak�ní síly RA a RB p�sobí proti tomuto momentu. Síla F je  

 � � ��� ���� 	 AB 

� � �CDEE � F�DB�� 	 �B�F � CD�D���B 

� � CD�D���B 

(3.1)  

kde: mb – maximální hmotnost b�emene [kg], zadáno mb=2500 kg, 

 mk – hmotnost je�ábové ko�ky [kg], dle tab. 2.1, mk=145,6 kg, 

 g – tíhové zrychlení [m	s-2]. 

Liniové zatížení vyvolené vlastní tíhou výložníku �� je 

 �� � �� 	 A 	 ��B 

�� � FDD 	 �B�F 	 FBF � F����� 	 ���B 

�� � F����� 	 ���� 

(3.2)  

kde: : mV – hmotnost jednoho metru profilu HEB � A 	 ���!, �� � FDD A 	 ���, [8] 

   �� – sou�initel zatížení od vlastní hmotnosti,   �� � FBF. [2] 

Síla od vlastní tíhy výložníku "� je 

 "� � �� 	 �B 

"� � F��� 	 � � F������B 

"� � F������B 

(3.3)  

Maximální moment #$%& , který je v bod� D, vypo�ítáme vynásobením sil, 

získaných z rovnic (3.1) a (3.2), p�íslušnými rameny v metrech a jejich se�tením. Pak 
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 #$%& � � 	 � � "� 	 �B 

#$%& � CD�D� 	 � � F���� 	 � � C�FF�E�� 	 �B 

#$%& � C�FF�E�� 	 �� 

(3.4)  

Na obr. 3.3 a obr. 3.4 je vid�t pr�b�h posouvající síly a pr�b�h ohybového momentu 

na výložníku. 

 

Obr. 3.3 Pr�b�h posouvající síly na výložníku 

 

Obr. 3.4 Pr�b�h ohybového momentu na výložníku 
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3.2 Je�ábová dráha 

Ohybový moment, který je v bod� D, uvádí do rovnováhy rek�ní síly RA a RB, které 

vznikají mezi je�ábovou dráhou a koly pojezdu. Kol je zde celkov� šest, ale jak je vid�t 

na obr. 3.5, je pojezd symetrický. 

 

Obr. 3.5 Náhradní schéma pojezdu 

 Z toho d�vodu si m�žeme reakce na jednotlivých kolech pojezdu posunout na osu 

symetrie a po�ítat pouze se t�emi reak�ními silami (viz obr. 3.7) místo p�vodních šesti. 

Síly p�sobící na jednotlivá kola budou polovinou hodnoty vypo�ítané p�íslušné reak�ní 

síly, jak je znázorn�no na obr. 3.6.  

 

Obr. 3.6 Uvoln�ní pojezdu 
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Na obr. 3.7 je zakresleno uvažované uvoln�ní pojezdu v�etn� momentu, který je 

v bod� D.  

 

Obr. 3.7 Nahrazení výložníku momentem a silou 

Z momentové podmínky k bodu B dostaneme 

 '#$%& � () 	 �EB�D� � FB��C� � EB 

() �
#$%&

EB�D� � FB��C�
B 

() �
C�FF�E

EB�D� � FB��C
� FE������B 

() � FE������� 

(3.5)  

Ze silové rovnováhy v ose x získáme  

 (* ' () � EB 

(* � () � FE������� 

(3.6)  
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Na jednotlivá kola na ramenech pojezdu A a B bude tedy p�sobit polovi�ní síla 

p�íslušné reak�ní síly. Hodnota zatížení jednoho kola je 52232 N, to je 5324 kg. Pr�b�h 

posouvající síly a momentu na pojezdu je vid�t na obr 3.8 a obr. 3.9. 

 

Obr. 3.8 Pr�b�h posouvající síly na pojezdu 

 

Obr. 3.9 Pr�b�h ohybového momentu na pojezdu 

Reak�ní sílu RC získáme ze silové rovnováhy v ose y. K posuvné síle od výložníku TV 

v bod� D p�i�teme tíhovou sílu od celého pojezdu. Rovnice bude vypadat takto 

 (+ ' ,� '�- 	 A � EB 

(+ � ,� ��- 	 AB 

(+ � ����� � CFEE 	 �B�F � D������B 

(+ � D������B 

(3.7)  

kde: mp – hmotnost pojezdu [kg], mp=2100 kg. 
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Pr�b�h normálové síly je znázorn�n na obr. 3.10. 

 

Obr. 3.10 Pr�b�h normálové síly 
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Záv�r 

Úkolem této bakalá�ské práce bylo formou technické zprávy posoudit konstrukce 

konzolových je�áb�, hlavn� posuvného konzolového je�ábu a jeho dráhy.  

Posuvných konzolových je�áb� se mnoho nevyrábí, protože nemají univerzální 

využití a používají se spíše, jako pomocné je�áby k jiným, nap�íklad mostovým, 

je�áb�m. Kv�li tomu není na internetu ani v literatu�e mnoho informací o tomto druhu 

je�ábu a firmy, které tento je�áb vyrábí, v�tšinu informací nesd�lují.  

V 	eské republice se mi poda�ilo najít jediného výrobce, a to firmu GIGA s.r.o., 

která mi i poskytla model svého je�ábu a sd�lila jeho parametry. Je to model je�ábu, 

který je použit v zinkovn� v 	eských Bud�jovicích.  

Kladkostroj jsem vybíral pouze podle parametr�, protože jsem nem�l zadaná žádná 

kritéria, která by m� omezovala ve výb�ru. Rozhodl jsem se pro kladkostroj 

dvourychlostní, aby mohla obsluha p�esn�ji manipulovat s b�emenem v nižších 

rychlostech, nebo p�ípadn� podle pot�eby zrychlit jeho p�esun. 

V kapitole 3.2 jsem po�ítal namáhání dráhy a je zde vid�t, že každé z kol musí 

p�enést zatížení okolo 5 300 kg. Jediná kola, která nesou menší zatížení, jsou hnaná 

kola, na rameni C. Každé z nich nese zatížení p�ibližn� 3000 kg.   
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