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Odbojnica, ale jaka?
W ofercie rynkowej znajduje si´ wiele systemów rega∏ów sta∏ych ramowych
paletowych wolno stojàcych ró˝nych
producentów. Zdecydowana wi´kszoÊç
oferowanych systemów rega∏ów posiada konstrukcj´, w której na s∏upy ram
noÊnych wykorzystywane sà perforowane cienkoÊcienne kszta∏towniki stalowe, profilowane na zimno, o wymiarach

rzystywanych do ich obs∏ugi wózków
jezdniowych podnoÊnikowych lub przemieszczanych paletowych jednostek ∏adunkowych.

Prawie ka˝dy z producentów rega∏ów
posiada w swojej ofercie odbojnice,
Przedstawione na rys. 1 ÷ 2 odbojnistanowiàce wyposa˝enie dodatkowe. ce mocowane sà do Êrodników kszta∏Celem tych˝e odbojnic jest ochrona towników zastosowanych na s∏upy za

Rys. 1. Rega∏y sta∏e ramowe paletowe wolno stojàce z odbojnicami mocowanymi do s∏upów. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta rega∏ów

przekroju poprzecznego, dostosowanych do przenoszonego obcià˝enia.
GruboÊç taÊmy stalowej u˝ywanej do
ich produkcji zawiera si´ w przedziale
1,5 ÷ 3 mm. Podczas eksploatacji
s∏upy rega∏ów nara˝one sà na przypadkowe uderzenia pochodzàce od wykoRys. 3. S∏up rega∏u sta∏ego ramowego paletowego wolno stojàcego z odbojnicà zamocowanà do jego pó∏ek. èród∏o: Materia∏y
prospektowe producenta rega∏ów
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tykane sà rozwiàzania o zró˝nicowanym kszta∏cie przekroju poprzecznego,
przy czym spotykane sà dwa systemy
ich mocowania, których przyk∏ady
przedstawiono na rys. 1, 2 i 3.

Rys. 2. Rega∏y sta∏e ramowe paletowe wolno stojàce z odbojnicami mocowanymi do s∏upów. èród∏o: Materia∏y prospektowe producenta rega∏ów

przednich s∏upów ram noÊnych rega∏ów przed uderzeniami przypadkowymi, gdy˝ ka˝de uderzenie w cienkoÊcienny s∏up mo˝e spowodowaç jego
trwa∏e odkszta∏cenie, które w skutkach
mo˝e byç katastrofalne. Odbojnice nabywane i stosowane sà przez u˝ytkowników dobrowolnie.

pomocà czterech z∏àcz Êrubowych (Êruba + podk∏adka/i/ + nakr´tka), poprzez
istniejàcà perforacj´.

Pokazane na rys. 3 odbojnice mocowane sà równie˝ za pomocà z∏àcz Êrubowych do pó∏ek kszta∏towników zastosowanych na s∏upy, tak˝e poprzez
istniejàcà perforacj´. W tym przypadku
W zale˝noÊci od miejsca zamocowa- liczba z∏àcz Êrubowych uzale˝niona jest
nia oferowane sà dwa rodzaje odbojnic: od d∏ugoÊci odbojnic. Na ogó∏ sà to
1) Odbojnice mocowane bezpoÊrednio cztery lub szeÊç z∏àcz.
do s∏upów ram noÊnych rega∏ów
2) Odbojnice montowane niezale˝nie
Do podstawowych zalet stosowania
do posadzki.
odbojnic mocowanych bezpoÊrednio
na s∏upach rega∏ów zaliczyç nale˝y:
Odbojnice tego rodzaju mocowane • prostot´ ich monta˝u
sà bezpoÊrednio do przednich s∏upów • wzmocnienie s∏upa w miejscu montaram noÊnych rega∏ów. W praktyce spo˝u odbojnicy.
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Bardziej istotne od powy˝szych zalet
sà jednak wady wynikajàce ze stosowania odbojnic mocowanych bezpoÊrednio na s∏upach rega∏ów, a do podstawowych zalicza si´:
• bezpoÊrednie przenoszenie na s∏up
rega∏u ka˝dego uderzenia przej´tego

cowanych niezale˝nie do posadzki
przedstawiono na rys. 6.
Widoczne na rys. 6 odbojnice, niezale˝ne elementy wyposa˝enia rega∏ów,
mocowane sà bezpoÊrednio do posadzki za pomocà czterech rozpr´˝nych
Êrub kotwiàcych. Niemieckie przepisy

Rys. 4. Trwale uszkodzona odbojnica mocowana bezpoÊrednio
na s∏upie rega∏u. èród∏o: Fot. Constructa Plus

przez odbojnic´, nie wy∏àczajàc jej
uszkodzenia, czego przek∏ady przedstawiono na rys. 4
• dodatkowe obcià˝enie s∏upa rega∏u
przez odbojnic´, która zosta∏a trwale
odkszta∏cona, ∏àcznie z mo˝liwoÊcià
trwa∏ego odkszta∏cenia s∏upa – rys. 5
• mo˝liwoÊç trwa∏ego przemieszczenia
ramy noÊnej rega∏u i/lub uszkodzenie
jej Êrub kotwiàcych w wyniku uderzenia w odbojnic´
• du˝à trudnoÊç wymiany rozpr´˝nych
Êrub kotwiàcych s∏up, które uleg∏y
uszkodzeniu i nie nadajà si´ do dalszej eksploatacji
• koniecznoÊç zachowania du˝ej precyzji podczas przeprowadzania regeneracji odbojnicy, poniewa˝ êle naprawiona po zamocowaniu do s∏upa
wprowadza dodatkowe napr´˝enia.
Nast´pstwa przedstawionego na rys.
5 trwa∏ego odkszta∏cenia s∏upa rega∏u
i zamocowanej na nim odbojnicy, tak
jak ka˝dego innego trwa∏ego odkszta∏cenia s∏upa, mogà byç katastrofalne.
Odbojnice tego rodzaju ochraniajà
równie˝ przednie s∏upy ram noÊnych
rega∏ów. Mocowane sà niezale˝nie do
posadzki za pomocà rozpr´˝nych Êrub
kotwiàcych (∏àczników rozporowych)
i w normalnej pozycji nie stykajà si´
z ochranianymi s∏upami. Cztery ró˝ne
konstrukcyjnie przyk∏ady odbojnic mo-
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ni˝ 300 mm i oznaczenie kolorystyczne
w postaci naprzemianleg∏ych pasów
˝ó∏to-czarnych (np. rys. 6c).
Podstawowymi zaletami zastosowania tego rodzaju odbojnic jest w∏aÊnie
to, ˝e:
•sà one niezale˝nie montowane do po-

Rys. 5. Trwale odkszta∏cone s∏upy rega∏u i zamocowane na nich odbojnice. èród∏o: Materia∏ informacyjne producenta rega∏ów

sadzki, bez kontaktu ze s∏upem rega∏u
jakoÊciowo-kontrolne dotyczàce rega∏ów ramowych paletowych jednoznacz- •zapewniajà ochron´ s∏upa nawet przy
pewnym trwa∏ym odkszta∏ceniu
nie okreÊlajà, i˝ odbojnice tego rodzaju
powinny mieç wysokoÊç nie mniejszà •przeprowadzona regeneracja odbojnia)

b)
c)

d)
Rys. 6. Odbojnice ochraniajàce s∏upy ram noÊnych rega∏ów mocowane niezale˝nie do posadzki. èród∏o: Materia∏y prospektowe producenta rega∏ów i fot. w∏asna
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cy nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu na ochraniany
s∏up, gdy˝ si´ ze sobà nie stykajà.
Powy˝sze zalety tylko w nieznacznym stopniu
umniejszajà wady, za które w tym rozwiàzaniu uznaç
mo˝na:
•koniecznoÊç wykonania w posadzce otworów, w które wprowadzane sà rozpr´˝ne Êruby kotwiàce
• du˝à trudnoÊç w usuni´ciu rozpr´˝nych Êrub kotwiàcych, które uleg∏y uszkodzeniu i nie nadajà si´
do dalszej eksploatacji.
W oparciu o przedstawione materia∏y mo˝na jednoznacznie stwierdziç, ˝e rodzajem odbojnic zapewniajàcym wy˝sze bezpieczeƒstwo pracy podczas eksploatacji rega∏ów ramowych paletowych wolno stojàcych sà odbojnice montowane niezale˝nie do posadzki. Zawsze trzeba mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e
˝adna odbojnica nie gwarantuje 100% zabezpieczenia przed trwa∏ymi odkszta∏ceniami s∏upa wykonanego z cienkoÊciennego kszta∏townika stalowego. Brak
odpowiedniego nadzoru podczas eksploatacji rega∏ów mo˝e mieç skutek katastrofalny, jak to pokazano
na rys. 7.

Rys. 7. Katastrofa rega∏ów sta∏ych ramowych paletowych. èród∏o: Materia∏y
informacyjne producenta rega∏ów
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