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Bariery i odbojnice

W magazynach oraz halach produkcyjnych przemieszczają się 
pracownicy oraz różnego rodzaju pojazdy transportowe (wózki 
jezdniowe). Aby takich ruch odbywał się bezpiecznie zarówno dla 
ludzi jak i wyposażenia należy stosować różnego rodzaju bariery 
i osłony, które w miarę możliwości odseparują te dwa rodzaje 
ruchu, a także zabezpieczą wyposażenie przed pojazdami.

Dla podwyższenia bezpieczeństwa w przed-

siębiorstwach produkcyjnych i magazynach 

stosuje się bariery i odbojnice, które pełnią funkcję 

ochronną jak i ostrzegawczą. 

Elementy wyposażenia, jakimi są właśnie 

bariery i odbojnice, powinny być przewidziane już 

w projekcie budynku. Dzięki temu można odpo-

wiednio przygotować podstawy (fundamenty) na 

etapie budowy (wylewania posadzki), dzięki czemu 

uzyska się odpowiednią estetykę oraz solidną bazę 

do zabudowy. Jednak nie zawsze można przewi-

dzieć zmiany w planach oraz wyposażeniu, zatem 

często bariery i odbojnice wstawiane są później, 

w miarę potrzeby.

Barierki (techniczne, komunikacyjne) służą 

przede wszystkim wydzieleniu drogi dla pracowni-

ków poruszających się pieszo i zapobiegają ich przy-

padkowemu wejściu na drogę, po której poruszają 

się pojazdy. Bariery w solidniejszym wykonaniu 

zapobiegają także wjechaniu wózka na ciąg pieszy.

Choć z definicji bariera jest urządzeniem, które 

jest niemożliwe lub trudne do przekroczenia lub 

sforsowania, to w praktyce za bariery uważa się 

także wszelkie elementy, które mają charakter 

wyłącznie wygrodzenia. Do barier zatem zaliczają 

się barierki w postaci taśmy, plastikowego łańcucha 

na słupkach (także w wykonaniu tymczasowym – do 

rozstawienia tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne) czy 

linki. Wymienić tu można także barierki nożycowe, 

które zbudowane są na zasadzie pantografu i są 

szybko rozstawiane. Trudno tego typu bariery uznać 

za trudne do przekroczenia – ich zadaniem jest wy-

dzielenie miejsc niebezpiecznych i zwrócenie uwagi 

pracownikowi, że jej przekroczenie może wiązać się 

z ryzykiem.

Łatwe i szybkie w zastosowaniu są słupki 

taśmowe, a więc słupki, w których w górnej części 

znajduje się zwinięta taśma. Znamy je np. z lotnisk, 

gdzie wyznaczają kolejki oczekujących do odprawy. 

Specjalny zaczep umożliwia przytwierdzenie taśmy 

do drugiego słupka.

Zdecydowanie solidniejszą budowę mają bariery 

przeznaczone do ochrony ciągów pieszych oraz 

bariery regałowe, które nazywa się także odbojnica-

mi regałowymi lub magazynowymi. Montowane są 

zwykle w pewnej odległości od chronionego obiektu 

(regału), mogą to być także osłony (m.in. gumowe) 

mocowane na nogach (kolumnach) regału.

Co można zabezpieczać
Chronić można zarówno pracowników, jak i urzą-

dzenia. Osłania się zarówno maszyny na halach pro-
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dukcyjnych, jak i regały w magazynach, za pomocą 

odbojnic prostych i narożnych. Mogą to być także 

elastyczne profile (narożne, ochraniacze brzegowe, 

deski i listwy ochraniające płaszczyznowe). Osłania 

się słupy i ściany – słupy za pomocą barier i odboj-

nic, a także specjalnych osłon w kształcie walca. 

Ściany – za pomocą barier płaskich, natomiast 

naroża – kątowych lub narożnych. Zabezpiecza 

się przed uszkodzeniem bramy i drzwi. Odbojnice 

umieszcza się na krawędziach ramp załadunkowych. 

Specjalną kategorią odbojnic są tzw. naprowadzacze, 

które umożliwiają precyzyjny wjazd samochodu na 

stanowisko (np. rozładunku), dzięki czemu chroni się 

ściany i mury.

Materiał barier i odbojnic
Bariery mogą być wykonane z różnego rodzaju mate-

riałów. W przypadkach, kiedy zależy nam na osłonie 

przed lekkimi wózkami lub ograniczeniu miejsc 

poruszania się wózków wystarczą osłony gumowe 

(np. z EPDM) montowane bezpośrednio na kątow-

niku regału. Ograniczenie miejsca poruszania się 

wózków uzyskuje się montując gumową niską belkę 

do posadzki. Przypomina ona nieco próg zwalniają-

cy znany z ulic, jest jednakże wyższa i teoretycznie 

uniemożliwia przejechanie wózka. Należy jednak 

pamiętać, że tego typu odbojnica stanowi zaporę 

dla kół wózka, zatem elementy z przodu (widły) lub 

z tyłu mogą znaleźć się stosunkowo daleko za taką 

odbojnicą, więc ustalając miejsce jej montażu trzeba 

wziąć to pod uwagę. 

Najpopularniejszym materiałem, z którego 

wykonywane są bariery, to oczywiście stal. Jak mówi 

Tomasz Baryła z firmy AnterSystem: – Zaletą barier 

stalowych jest niższa cena zakupu, natomiast wadami 

– niższa wytrzymałość oraz większe narażenie na uszko-

dzenia posadzki. Trzeba pamiętać, że jest to ochrona 

praktycznie jednorazowa. W przypadku kontaktu z wóz-

kiem zwykle uszkodzony jest i wózek, i bariera, a często 

także posadzka. Bariera po takim wypadku nadaje się 

jedynie do wymiany.

Do barier stalowych można zamocować różnego 

rodzaju nakładki choć w niewielkim stopniu osła-

niające samą konstrukcję, dzięki czemu po drobnym 

kontakcie z pojazdem taka osłona pochłania energię. 

Takie osłony mogą być wykonane z gumy, tworzywa 

lub drewna.

Bariery stalowe charakteryzują się przede wszyst-

kim tym, że praktycznie w ogóle nie są elastyczne. 

Po uderzeniu odkształcają się, a ich naprawa bywa 

trudna lub wręcz niemożliwa. Dzięki dużej sztyw-

ności po najechaniu wózkiem może być wyrwane 

posadowienie takiej bariery w posadzce, co wymaga 

kłopotliwej naprawy. Nie bez znaczenia mogą być 

szkody poczynione przez samą barierę w wózku, 

który miał z nią kontakt.

Ostatnio coraz większą popularność zdobywają 

bariery i odbojnice wykonane z tworzyw sztucznych. 

Jak twierdzi Tomasz Baryła, ich zalety to elastyczność, 

wystarczająca wytrzymałość na duże i powtarzalne 

uderzenia. Zminimalizowane także zostało ryzyko 

uszkodzeń posadzki, a jednocześnie zwiększono bezpie-

czeństwo pracowników (ograniczenie powstałych urazów 

ciała pracowników w kontakcie z barierą). Kolejne zalety 

to znacznie większa estetyka (m.in brak odprysków far-

by oraz odporność na korozję), a przy tym niewielki koszt 

utrzymania. Bariery elastyczne dają możliwość dowolnej 

konfiguracji i modyfikacji nawet po zainstalowaniu, 

charakteryzują się szybkim i łatwym montażem oraz 

demontażem (dzięki modułowości). Są one dopuszczenie 

do przemysłu spożywczego oraz chemicznego. Są także 

ekologiczne – przy produkcji i transporcie barier zmniej-

szono emisję CO2, a więc są przyjazne dla środowiska. 

Co ważne – ponieważ taka bariera jest elastyczna, mini-

malizuje się zagrożenie wypadnięcia operatora z wózka 

podczas zderzenia z barierą. Warto także dodać, że po 

kontakcie z taka barierą brak jest uszkodzeń wózków 

widłowych. Jedyną wadą rozwiązań z tworzyw sztucz-

nych jest wyższa cena.

Jak kupować
Brzmi to banalnie, ale przed kupnem odbojnic czy 

barier warto zwrócić się do fachowca, który – zwykle 

po wizycie w firmie – poleci konkretne rozwiązanie. 

Okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa, bo-

wiem należy mieć na uwadze kilka spraw, a przede 

wszystkim to, co będzie chronione oraz jak solidne 

ma być zabezpieczenie. Odpowiedzi na te pytania 

posłużą do prawidłowego doboru rodzaju sprzę-

tu oraz jego konstrukcji. Jednym z ważniejszych 

parametrów osłon wykonanych zwykle z elementów 

rurowych jest średnica rur i grubość ich ścianek. To 

z kolei warunkuje wielkość osłony i zarazem funda-

ment, na którym będzie ona posadowiona. Nie ma 

sensu budować solidnych konstrukcji w magazynie, 

w którym poruszają się ludzie prowadzący ręczne 

paleciaki, a z drugiej strony – odbojnice muszą być 

solidne wszędzie tam, gdzie poruszają się wózki wi-

dłowe. Naruszenie konstrukcji regału w magazynie 

grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, a nawet 

zawaleniem się niemal wszystkich regałów, które 

"składają się" niczym kostki domina po uderzeniu 

w jeden z nich. 

Specjaliści radzą, aby w przypadku ręcznych wóz-

ków stosować rurki o średnicy do ok. 50 mm, przy 

wózkach elektrycznych może to być do ok. 70–80 

mm, wózki widłowe wymagają już rur o średnicach 

od ok. 90 do 140 mm, natomiast tam, gdzie mamy 

do czynienia z samochodami ciężarowymi (np. 

naprowadzacze) przekroje rur powinny mieć nawet 

do 200 mm.

Barierki stawiane wzdłuż ciągów komunika-

cyjnych mają średnice rurek zwykle od ok. 30 do 

80 mm.

Warto pamiętać, że bariery i odbojnice służą 

zwiększeniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

Dlatego należy wybierać urządzenia o jak najwyższej 

jakości, a nie kierować się wyłącznie ceną. 
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