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PODRĘCZNIK MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ODBOJNIC 

Urządzenia odbojowe stanowią bardzo istotne systemy chroniące statki i budowle, na których są zamontowane, a także ludzi i 
środowisko. Muszą one spełniać wymagania zamawiającego oraz założenia projektowe przez cały okres ich użytkowania, nawet 
w najsurowszych warunkach. W tym celu odbojnice muszą być prawidłowo: zaprojektowane, zamontowane, użytkowane i kon-
serwowane.

Niniejszy podręcznik montażu oraz użytkowania odbojnic określa standardowe wytyczne i wskazówki dla każdego etapu 
użytkowania odbojnic, lecz nie sposób przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze zdarzeń. 

Podręcznik ten jest zgodny z zaleceniami zawartymi w książce pt. „Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, 
wykonywania i utrzymania. Zwiastun wydania VI, zawierający zalecenia Z1, Z2, Z3, Z12 i Z24.“(2015 r.).

W firmie ShibataFenderTeam chcemy, aby użytkownicy korzystali z wysokiej jakości dostarczonych systemów odbojowych. 
Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji i służą poradą we wszystkich sprawach. Wasz lokalny przedstawiciel  
ShibataFenderTeam z przyjemnością udzieli państwu pomocy.

ShibataFenderTeam to światowej klasy projektant i wytwórca odbojnic oraz pachołów cumowniczych. Nasze systemy  
eksploatowane są w portach, na przystaniach i terminalach na całym świecie. Zaufało nam wielu największych, uznanych 
doradców, wykonawców i użytkowników portowych. Dążymy do tego, aby każdy produkt ShibataFenderTeam pracował  
bezawaryjnie i optymalnie przez wiele lat.

SHIBATAFENDERTEAM
ShibataFenderTeam ma siedzibę w Niemczech, a regionalne biura działają w USA, Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji  
i Australii. Nasza sieć powszechnie uznanych lokalnych przedstawicielstw łączy wszystkie sześć kontynentów. Nasze przed-
siębiorstwo macierzyste w Japonii, Shibata Industrial Co. Ltd., opracowuje i wytwarza szeroki asortyment zaawansowanych 
technicznie wyrobów gumowych od 1929 r., a od ponad 50 lat jest pionierem w projektowaniu i produkcji systemów od-
bojowych. ShibataFenderTeam jest właścicielem i zarządza zakładami wytwórczymi oraz badawczymi w Japonii, Malezji  
i Niemczech, w których wytwarza się:

    Wiele wyrobów specjalnych do zastosowań morskch, wytworzonych dzięki naszej szerokiej wiedzy o właściwościach gumy, 
stali, poliuretanu i polietylenu

   Wytłaczane i formowane gumowe elementy odbojnic o jednostkowej wadze do 18.5 t
  Odbojnice pneumatyczne o średnicy do 3.3 m i długości do 9.0 m
   Odbojnice piankowe o średnicy do 4.5 m i długości do 10 m
   Odbojnice ślizgowe z PE-HD o przekroju do 300 mm x 300 mm i długości do 6 m
   Konstrukcje stalowe o wadze pojedynczego elementu do 30 t
   Boje do różnych zastosowań o średnicy do 4.5 m

Oprócz zaawansowanej wiedzy technologicznej, nasi partnerzy, personel, renomowani i autoryzowani dostawcy posia- 
dają ugruntowaną przez lata wiedzę w zakresie projektowania systemów odbojowych , które są bardzo ważnych z punktu  
widzenia bezpieczeństwa ludzi, statków oraz infrastruktury portowej. 

ShibataFenderTeam łączy te zasoby i  umiejętności wytwarzając systemy odbojowe zawsze w oparciu o aktualny stan wiedzy. 
Nasze własne wytwórnie i wysokiej jakości produkty , przy zachowaniu rozsądnej ceny, przysporzyły firmie ShibataFenderTeam 
reputację niezawodnego partnera na międzynarodowym rynku infrastruktury portowej, przystani i torów wodnych.
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
Podczas montażu, użytkowania i konserwacji odbojnic 
istnieje szereg potencjalnych zagrożeń. System Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem (SZB) określa pola poma-
gające zidentyfi kować te zagrożenia, ocenić prawdopo-
dobieństwo ich wystąpienia, przewidzieć ewentualne 
skutki dla ludzi, środowiska, budowli i statków. SZB 
może również obejmować ryzyko fi nansowe. 

W zarządzaniu bezpieczeństwem chodzi głównie 
o świadomość zagrożeń i przyjęcie strategii, które mają 
wyeliminować, zmniejszyć lub pomóc w monitorowa-
niu zagrożeń. Stosuje się wiele technik dla zmniejsze-
nia ryzyka, które w przeciwnym razie może skutkować 
nieoczekiwaną stratą lub powstaniem szkody. Powsze-
chnie stosuje się matrycę, w której każde zagrożenie,  
oddzielnie lub w możliwych kombinacjach, klasyfi ko-
wane jest według prawdopodobieństwa wystąpienia 
i według skutków albo dotkliwości następstw wyda-
rzenia. Każde zagrożenie ma przyporządkowany wynik
oceny ryzyka wraz z odpowiednimi krokami lub pro-
cedurami, których realizacja zminimalizuje ryzyko 
i zmaksymalizuje bezpieczeństwo.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Środków ochrony osobistej używa się w celu minimali-
zacji ryzyka poważnych obrażeń w miejscu pracy albo 
chorób, które mogą wynikać z kontaktu na miejscu 
budowy z zagrożeniami o charakterze fi zycznym, me-
chanicznym, chemicznym, elektrycznym lub innym.

Osoby wchodzące w obszar prowadzonych prac 
powinny być odpowiednio wyposażone. Zawsze należy 
oceniać ryzyko, następnie określić zagrożenia i zastoso-
wać najlepiej dobrane środki ochrony osobistej. 

Zależnie od organizacji i rodzaju pracy, może istnieć 
potrzeba noszenia dodatkowych elementów ochrony 
osobistej takich jak: rękawice, okulary ochronne i buty, 
zatyczki do uszu lub słuchawki ochronne, kaski, apa-
raty oddechowe, kombinezony, kamizelki odblaskowe, 
uprząż zabezpieczająca i indywidualne urządzenia 
wypornościowe tj. kamizelki ratunkowe i środki aseku-
racyjne specjalnego przeznaczenia.

Kask 

Rękawice

Kurtka 
odblaskowa 

Okulary 
ochronne

Ochraniacze na 
uszy

Buty 
ochronne

MIEJSCE MONTAŻU
Trwają prace budowlane.
 Dzieciom i zwierzętom wstęp wzbroniony na plac budowy.

Nieupoważnionym wstęp surowo 
wzbroniony.

Noszenie kasków ochronnych 
jest obowiązkowe.

Noszeni obuwia ochronnego jest 
obowiązkowe.

Noszenie odzieży odblaskowej 
jest obowiązkowe.

Noszenie okularów ochronnych 
jest obowiązkowe.

Zakaz palenia na całym terenie.

Bez kasku? Bez butów ochronnych? 
Zakaz wejścia!
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BEZPIECZEŃSTWO

Podczas montażu, konserwacji i użytkowania odbojnic, każde 
działanie lub zadanie należy przemyśleć i określić poszczególne 
zagrożenia. Każde zagrożenie należy uszeregować zgodnie z jego 
prawdopodobieństwem. Zdarzenia mogą wystąpić oddzielnie 
albo łączyć się tworząc inne identyfikowalne zdarzenie. Ocena 
prawdopodobieństwa może opierać się na doświadczeniu, podo-
bnych działaniach lub innych kryteriach. Wyniki odnoszące się  
do ludzi, środowiska i majątku należy rozpatrywać oddzielnie  
i szeregować według ważności.

SZABLON RYZYKA I ZAGROŻEŃ
Do oceny ryzyka powszechnie stosuję się szablon:

Nazwa projektu/inwestycji: Numer referencyjny oceny ryzyka:

Zadanie/działanie: Numer projektu:

Data przygotowania:

Zagrożenia Prawdopodobieństwo Dotkliwość 
następstw

Wynik 
oceny 
ryzyka

LP. Kluczowe zagrożenia związane z tym zadaniem/działaniem
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                                                                                                            Punktacja > 5 4 3 2 1 4 3 2 1

 1 Upuszczone przedmioty X X 9

 2 Upadki z wysokości X X 8

 3 Upadki do wody X X 12

 4 Podnoszenie żurawiem X X 8

 5 Szlifowanie i cięcie stali X X 4

 6 Pożary spowodowane spawaniem lub wypalaniem X X 3

 7 Zderzenie z instalacją lub składowanym materiałem X X 8

 8 Zapadnięcie się konstrukcji albo szalunku X X 4

 9 Załamanie się lub upadek żurawia X X 8

10 Poślizgnięcie się lub potknięcie X X 5

Bardzo wysokie ryzyko > 10

Wysokie ryzyko 5–9

Niskie ryzyko 1–4

Częste Zdarzenie prawdopodobnie wystąpi wiele razy

Prawdopodobne Przewiduje się, iż zdarzenie nastąpi kilka/naście razy

Sporadyczne Zdarzenie może nastąpić co najmniej raz

Odosobnione Odosobnione, lecz może czasami wystąpić

Nieprawdopodobne Zdarzenie bardzo nieprawdopodobne do zaistnienia

Katastroficzne Śmierć, utrata systemu lub nieodwracalne szkody dla środowiska

Poważne Poważne obrażenia, choroba zawodowa, poważne uszkodzenie systemowe 
lub odwracalne, poważne szkody dla środowiska

Krytyczne Obrażenie wymagające interwencji lekarza, choroba, zniszczenie systemu 
lub szkody środowiskowe, które można zmniejszyć

Niewielkie Możliwe niewielkie obrażenia, niewielkie uszkodzenie systemu lub 
minimalne szkody środowiskowe 

Poniższa tabela jest 

dostępna dla klientów 

ShibataFenderTeam 

jako szablon w arkuszu 

kalkulacyjnym Excel.

OCENA RYZYKA
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4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Prawdopodobieństwo
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WYŁADUNEK I SKŁADOWANIE

WYŁADUNEK I SKŁADOWANIE
Wszystkie przesyłki ShibataFenderTeam przygotowy-
wane są bardzo starannie. Elementy odbojowe często 
przewozi się kontenerami dwudziesto- i czterdziesto-
stopowymi. Dla łatwiejszego wyładunku, dostawę 
można przewieźć kontenerem z odkrywanym dachem 
i bokami. Wszelkie elementy i części kontenera, które 
mogą stanowić przeszkodę przy wyładunku towaru 
należy usunąć.

Należy przygotować płaski, czysty i suchy teren w celu 
składowania dostawy po wyładunku. Należy zlokalizo-
wać wszystkie punkty podnoszenia przed rozpoczęciem 
wyładunku poszczególnych przedmiotów i usunąć 
wszelkie taśmy opakowaniowe.

Elementy o szerokości do 2.1 m można wyjąć pionowo 
z kontenerów z otwartym dachem. Elementy o szerokości
od 2.1 m do 2.3 m wymagają wyjęcia poprzez ścianę 
tylna kontenera (drzwi kontenera), po uprzednim 
wyjęciu mniejszych elementów.

Zawsze należy stosować odpowiednie urządzenia do  
podnoszenia dla każdego elementu z osobna, zwraca-
jąc szczególną uwagę na ochronę powłoki malarskiej 
i części, które łatwo uszkodzić podczas manewrowania.
Mniejsze części i zestawy montażowe wysyła się zwykle 
w zamkniętych kontenerach. Są one łatwiejsze do wyła-
dunku w porcie przeznaczenia lub pobliskim obiekcie, 
skąd towar przewożony jest samochodem dosta-
wczym na miejsce montażu ( możliwość transportu na 
 przyczepie platformie lub z burtami, które zapewniają 
lepszy dostęp).

Bardzo duże elementy, powyżej 2.3 m szerokości, zwykle 
 przewozi się kontenerami z odkrytym dachem i bokiem, 
co upraszcza dostęp przy podnoszeniu żurawiem.

Należy bezzwłocznie poinformować fi rmę 
ShibataFenderTeam o wszelkich uszkodzeniach, jakie 
nastąpiły w trakcie transportu, przed przystąpieniem 
do wyładunku. Ubezpieczyciel przesyłki będzie wyma-
gał wyraźnych zdjęć i oświadczeń w celu określenia od-
powiedzialności i zaspokojenia roszczeń.

W mało prawdopodobnym przypadku poważnego 
uszkodzenia ładunku, ubezpieczyciel może wysłać 
rzeczoznawcę w celu przeprowadzenia inspekcji 

ZAWSZE
Sprawdzaj, czy dostawa jest zgodna z dokumentami 
przewozowymi i rysunkami. 

Oddawaj do recyklingu opakowanie i materiały 
sztauerskie. 

Składuj towar w bezpiecznym miejscu do czasu, 
kiedy będzie potrzebny. 

Używaj miękkich zawiesi z uchami do podnoszenia 
przy przeładunku przedmiotów gumowych 
i malowanych.



Sprawdzaj ciężary i punkty zawieszenia sztuki 
ładunku przed jej podniesieniem. 

Składaj towary na odpowiednich przekładkach 
na suchym, płaskim podłożu. 

Unikaj uszkodzeń powłok malarskich. 

Sprawdzaj, czy gwinty i gwintowane gniazda 
są czyste i bez zanieczyszczeń. 

NIGDY
Nie wypakowuj elementów, dopóki nie będą 
potrzebne, za wyjątkiem wizualnej kontroli jakości 
i ilości po odbiorze przesyłki.



Nie ryzykuj uszkodzenia poprzez niepotrzebne 
użycie siły. 

Nie przemieszczaj towarów za pomocą 
niezabezpieczonych wideł podnośnika czy haków. 

Nie przesuwaj elementów po podłożu. 

Nie spawaj, nie szlifuj, nie stosuj śrutowania 
w pobliżu miejsca składowania lub montażu. 

i udokumentowania szkody. Niewielkie uszkodzenia 
powłoki malarskiej podczas transportu, przeładunku 
czy montażu normalnie są usuwane przez wykona-
wcę poprzez odmalowanie. Powinno to nastąpić po 
montażu, chyba że uszkodzone miejsca znajdą się 
po montażu pod wodą lub będą trudno dostępne. 
W razie wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt 
z biurem ShibataFenderTeam. 
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PODNOSZENIE ŻURAWIEM 

BEZPIECZNE PODNOSZENIE ŻURAWIEM
Podnoszenie i przemieszczanie dużych odbojnic na  
lą dzie czy z pływających platform to operacje niosące 
ryzyko. Tam, gdzie występują duże pływy lub silne prą-
dy wody, operacje przeładunkowe muszą być starannie  
zaplanowane i wykonane w krótkim okresie czasu.

Duże przedmioty często wymagają użycia więcej niż 
jednego żurawia. W projektach realizowanych w por-
tach dostęp jest często ograniczony i w wielu przy-
padkach potrzebny jest duży wysięg żurawia. Należy 
też uwzględnić dostęp do miejsca montażu i warunki 
gruntowe oraz udźwig żurawia przy podnoszeniu,  
wychyleniu i opuszczeniu ładunku.

PLAN TRUDNEJ OPERACJI DŹWIGNICOWEJ
Każda operacja przeładunkowa powinna być zaplano-
wana oddzielnie z uwzględnieniem najtrudniejszych 
wymagań i potencjalnych zagrożeń. Całkowita waga 
kompletnego urządzenia odbojowego powinna być 
sprawdzona na miejscu, przed przystąpieniem do osta-
tecznej operacji przeładunkowej.

Czy żuraw jest skonfigurowany zgodnie z planem 
podnoszenia? 

Czy żuraw został poddany inspekcji i czy jego stan jest 
zadawalający? 

Czy osprzęt żurawia został sprawdzony, zabezpieczony 
i czy jest w zadowalającym stanie? 

Czy podłoże jest stabilne? 

Czy odpowiednie maty zostały umieszczone pod 
wysu wanymi podstawami podpór żurawia pod kątem 
90 stopni do siłowników tych podpór? Czy żurawie 
gąsienicowe są rozmieszczone na odpowiednich 
matach? 



Czy podpory żurawia zostały (w stosownych 
przypadkach) w pełni wysunięte, a koła pojazdu 
znajdują się nad nawierzchnią?



Czy żuraw jest wypoziomowany z tolerancją 1°? 
Czy wypoziomowanie żurawia zostało sprawdzone 
poziomicą o długości przynajmniej 1 metra lub inną 
metodą? Poziom wskazywany w kabinie żurawia 
można wykorzystać do wstępnego poziomowania, 
ale nie należy na nim polegać przy trudnych i ciężkich 
sztukach ładunku.



Czy znana jest dokładna waga odbojnicy? 

Czy miejsce środka ciężkości ładunku jest znane? Czy 
hak żurawia został ustawiony bezpośrednio nad nim? 

Czy promień przenoszenia ładunku został dokładnie 
zmierzony? Przy sztukach ciężkich, czy potencjalne 
zwiększenie się promienia ze względu na ugięcia 
ramienia dźwigu, opon pojazdu i/lub środka 
transportowego zostały wzięte pod uwagę?



Czy długość wysięgnika została dokładnie określona? 
Czy kąt wysięgnika został dokładnie określony? 

Czy warunki wiatrowe są w normie? Z reguły, jeśli 
prędkość wiatru przekracza 40 km/h (25 mph), nie 
należy podejmować próby podnoszenia. W idealnych 
warunkach prędkość wiatru nie powinna przekraczać 
20 km/h (12 mph).



Czy lina na wielokrążku jest wyważona tak, aby 
zapobiec jej skręcaniu? 

Czy udźwig zawiesi jest właściwy? 
Czy ciężar zawiesi jest znany? 

Czy odległość między końcówką wysięgnika 
a wielokrążkiem została określona i czy jest 
wystarczająca?



Czy odległość między wysięgnikiem a ładunkiem 
została określona i czy jest wystarczająca? 

Czy operator żurawia ma doświadczenie i kwalifikacje? 

Czy wykwalifikowany współpracownik operatora, 
sygnalista, został wyznaczony i czy metoda 
komunikacji między operatorem żurawia a sygnalistą 
została ustalona?



Czy wyznaczono osobę do kontrolowania 
przemieszczania ładunku przy użyciu linki? 

Czy obszar prac przeładunkowych jest wolny od 
wszelkich przeszkód (linie napowietrzne, rurociągi, 
osoby)?



Czy odbyło się wstępne spotkanie przy udziale 
operatora żurawia, sygnałowego, osoby nadzorującej i 
innych zaangażowanych osób?



LISTA KONTROLNA PRZED PODNOSZENIEM*

* Ta przykładowa lista kontrolna ma charakter doradczy. Wykonawca 
odpowiedzialny za montaż odbojnic zawsze powinien przygotować 
listę kontrolną dla konkretnej inwestycji.
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MONTAŻ ODBOJNIC

URZĄDZENIA MONTAŻOWE
Zawsze stosuj odpowiednie urządzenia do przygotowa-
nia i montażu odbojnic. Jest to ważne ze względu na 
bezpieczeństwo pracy i unikanie niepotrzebnych uszko-
dzeń odbojnic.

ZAWSZE

Używaj nieuszkodzonych i certyfikowanych 
urządzeń do podnoszenia przedmiotów. 

Używaj miękkich zawiesi z uchami do 
podnoszenia przy przeładunku przedmiotów 
gumowych i malowanych.



Sprawdź ciężary i punkty zawieszenia przed 
podnoszeniem przedmiotów. 

Używaj odpowiednich szakli przy podnoszeniu z 
użyciem uchwytów. 

Używaj rozpórek, aby unikać nadmiernych kątów 
na zawiesiach i łańcuchach. 

Sprawdzaj czy podnoszone element są stabilne  
i czy nie spadną przed zdjęciem zawiesi. 

Sprawdzaj czy warunki gruntowe są 
wystarczająco stabilne dla pracy żurawia. 

NIGDY
Nie używaj prowizorycznych narzędzi nie 
przeznaczonych do danej pracy. 

Nie używaj niepotrzebnej siły, która może 
spowodować uszkodzenia. 

Nie przesuwaj towarów widłami podnośnika  
lub hakami. 

Nie ciągnij przedmiotów po podłożu. 

Nie spawaj, nie szlifuj, nie oczyszczaj śrutem 
itp., w pobliżu miejsca składowania lub miejsca 
montażu.



Łańcuchy lub zawiesia do podnoszenia  
przedmiotów 
Sprawdź, czy dla każdej operacji 
podnoszenia dostępne  jest od-
powiednia liczba łańcuchów lub 
zawiesi o prawidłowej długości  
i udźwigu.

Zabezpieczenia wideł  
podnośnika
Unikaj uszkodzeń gumowych 
odbojnic lub powłoki malarskiej 
stosując osłony na widły  
podnośnika.

Klucze nasadowe i płaskie
Zawsze stosuj odpowiedniej 
wielkości klucze płaskie 
lub nasadowe. Klucze do 
dobijania śrub mogą być po-
mocne przy dokręcaniu dużych 
elementów montażowych.

Łomy
Używaj łomu ostrożnie przy centrowaniu 
otworów montażowych lub ustawiaj 
element w osi stosując kolki ustalające.

ZAZNACZANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH
W nowych budowlach betonowych, kotwy wbeto-
nowuje się w celu bezpiecznego montażu urządzenia 
odbojowego, wsporników łańcucha i innych akceso-
riów montażowych. W istniejących budowlach kotwy 
są wklejane do specjalnie wywierconych otworów.

We wszystkich konstrukcjach istotne jest, aby kotwy 
były prawidłowo ustawione i by pasowały do otworów 
elementów montażowych odbojnicy. Należy też unikać 
krzyżowania się z przeszkodami takimi jak pręty zbro-
jeniowe.

Bezpośredni kontakt fizyczny między kotwą a prętem 
zbrojeniowym w obecności wody tworzy ogniwo gal-
waniczne, co może przyspieszyć korozję.

Wbudowane kotwy powinny być elektrycznie izolowa-
ne od innych stalowych elementów wbetonowanych 
w konstrukcję nabrzeża. Kotwy chemiczne są zazwy-
czaj izolowane warstwą zaprawy żywicznej.
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MONTAŻ ODBOJNIC

SZABLONY
W celu poprawnego oznaczenia miejsc pod kotwy mon-
tażowe, w ścianie nabrzeża należy stosować szablony 
montażowe. Nie służą one do podtrzymywania ciężaru 
kotew. Należy zawsze korzystać z rysunku poglądowe-
go podczas przygotowywania szablonu. Szablony mogą 
zostać wykonane również na miejscu ze sklejki lub stali.

SYSTEM ODBOJOWY        SZABLON MONTAŻOWY

ShibataFenderTeam może też dostarczyć szablony wy-
drukowane na tkaninie z tworzywa sztucznego. Są one 
stabilne wymiarowo i można je zwijać lub zaginać. Są 
dość lekkie, więc można je wysłać pocztą lub kurierem.

LISTA KONTROLNA

„Mierz dwa razy, wierć tylko raz”. 

Oczyść starannie gwinty i gwintowane gniazdo 
montażowe. 

Unikaj kolizji i styku się elementów kotwiących 
z prętami zbrojeniowymi. 

Sprawdź czy kotwy są proste i w poziome. 

Sprawdź średnice i głębokości otworów pod kotwy 
chemiczne, aby kapsuła z zaczynem nie była 
za mała ani za duża.



Unikać styku elektrycznego pomiędzy kotwami a zbrojeniem.

Prowizoryczny trzpień, 
podkładka i nakrętka

WIELKOŚCI OTWORÓW SZABLONU
W szablonach należy stosować otwory odpowiedniej 
wielkości. Powszechnie wierci się najpierw mniejsze 
otwory pilotażowe, w celu wyznaczenia położenia ko-
twy. Otwory te jednocześnie prowadzą wiertło otworu  
pełnowymiarowego. Po zdjęciu szablonu można wier-
cić otwór o prawidłowej średnicy.

KOTWY WBETONOWANE
W większości nowych konstrukcji betonowych, kotwy
zostają wbetonowane. Powinny być prawidłowo 
poło żone i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
podczas zalewania betonem. Najczęstszym rozwiązan-
iem jest prowi zoryczna śruba lub gwintowany trzpień, 
który ma przytrzymywać kotwę do szalunku, co pozwala 
też uniknąć utraty lub uszkodzenia właściwych śrub 
montażowych.

KSZTAŁTKI MOCOWANE
Plastikowe kształtki  są prostą i efektywną 
drogą pozycjonowania kotew wbetonowa-
nych. Mocuje się je gwoździami do szalunku. 
Służą do pozycjonowania kot wy przygotowa-
nej do zalania betonem.  Może się okazać, że będą 
potrzebne nieco dłuższe śruby docelowe ze względu 
na zagłębienie spowodowane grubością kształtki.

Szalunek

M20-M72

Unikać styku 
elektrycznego

}



10

MONTAŻ ODBOJNIC

KOTWY MONTAŻOWE
W istniejących budowlach wymagane będą kotwy 
montowane, tj. chemiczne. Są to gwintowane trzpie-
nie, które wkłada się do wywierconych otworów stosu-
jąc bardzo wytrzymałe zaprawy żywiczne. 

Należy zawsze korzystać z rysunków technicznych  
ShibataFenderTeam, aby sprawdzić dane dotyczące 
średnicy i głębokości otworów, oraz wielkości i ilości ka-
psułek z zaprawą żywiczną przypadającą na każdy otwór. 

SYSTEMY ZAPRAW W NABOJACH
Dostępne są standardowe i ekspresowe (szybko 
utwar dzane) systemy nabojów z zaprawą, w różnych  
wielkościach nabojów i w tubach współosiowych lub 
standardowych. 
Dostępne są ręczne, 
pneumatyczne, elek-
tryczne i akumulato-
rowe pistolety do na-
bojów, odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy  
i objętości zaprawy przypadającej na otwór.

Zaprawa nie utwardzi się, jeśli temperatura jest zbyt ni-
ska, natomiast utwardzi się zbyt szybko, jeśli temperatura 
jest za wysoka. Ważna jest również temperatura betonu.

Wiercić prostopadły otwór o 
odpowiedniej średnicy i głębo-
kości. Wydmuchać pozostałości.

Zaczekać, aż zaprawa utwardzi 
się. Sprawdzić w tabeli czas 
utwardzania zależny od 
temperatury.

Wstrzyknąć odpowiednią 
objętość zaprawy. Sprawdzić 
instrukcję producenta dotyczącą 
temperatur.

Oczyścić otwór nylonową 
szczoteczką i wydmuchać 
pozostałości.

Odbojnice lub ich uchwyty 
należy instalować po 
odpowiednim utwardzeniu się 
zaprawy. 

Wpychać trzpień kotwy do  
otworu jednocześnie go obracając. 
Wyczyścić bezzwłocznie 
wyciekającą zaprawę.

Jeśli przewiduje się wilgotne warunki otoczenia należy, 
poinformować firmę ShibataFenderTeam, która może 
dostarczyć odpowiednią zaprawę. Nie wszystkie zapra-
wy nadają się do montażu w mokrych lub wilgotnych 
miejscach.

Systemy zaprawy w kapsułkach (maks. M30)
Dostępne są też szklane kapsułki z zaprawą. Cechuje 
je minimalna strata, ale kapsułki łatwo pękają przy 
niewłaściwym obchodzeniu się. Nadają się najbar - 
dziej do małych kotew o rekomendowanej wielkości  
nie przekraczającej do M30. 

ZAWSZE
Sprawdzaj i potwierdzaj wymagane objętości 
zaprawy dla każdego otworu kotwy. 

Sprawdzaj czy głębokości wywierconych otworów i 
średnice są w granicach tolerancji. 

Sprawdź wewnętrzną temperaturę betonu i weź 
pod uwagę czas utwardzania. 

Umieść kotwy centralnie w otworze i zapobiegnij 
wyciekom zaprawy stosując uszczelkę. 

NIGDY
Nie używaj pękniętych lub uszkodzonych szklanych 
kapsułek z zaprawą. 

Nie używaj nabojów po tym, jak zaprawa zaczęła się 
utwardzać. 

Nie instaluj kotew, kiedy temperatura jest za niska, 
dla stwardnienia zaprawy. 

Temp. betonowego 
podłoża

Czas 
żelowania

Suche 
podłoże

Mokre 
podłoże

-5°C (min.) 1h30 5h30 11h00²
-4°C do -1°C 45 min 5h30 11h00²
0°C do +4°C 20 min 3h00 6h00
+5°C do +9°C 12 min 2h00 4h00
+10°C do +19°C 6 min 1h20 2h40
+20°C do +29°C 4 min 0h45 1h30
+30°C do +34°C 2 min 0h25 0h50
+35°C do +39°C 1.4 min 0h20 0h40
+40°C (max.) 1.4 min 0h15 0h30

Temp. betonowego 
podłoża

Czas 
żelowania

Suche 
podłoże

Mokre 
podłoże

-5°C (min.) 40 min 4h00 8h00²
-4°C do -1°C 20 min 4h00 8h00²
0°C do +4°C 10 min 2h00 4h00
+5°C do +9°C 6 min 1h20 2h00
+10°C do +19°C 3 min 0h40 1h20
+20°C do +29°C 1 min 0h20 0h40
+30°C(max.) 1 min 0h10 0h20

1 Temperatura naboju powinna wynosić przynajmniej  +5°C.
2 Upewnić się, czy w otworze nie ma lodu. 

Typowe czasy utwardzania (klasa standardowa¹)

Typowy czas utwardzania (klasa ekspresowa¹)

 

 

 

 

 1 2

3 4

5 6
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MONTAŻ ODBOJNIC

DOKRĘCANIE ŚRUB
Poniższa procedura ma charakter ogólny. Śruby i kotwy montażowe odbojnicy powinny być odpowiednio dokręcone. Zbyt luźne 
mogą się odkręcić, zbyt mocno dokręcone mogą ulec uszkodzeniu. Momenty obrotowe śruby dla każdego przypadku mogą 
być inne. Zależy to od materiału, wykończenia powierzchni i smarowania. Połączenia elastyczne (np. mocowanie elementu 
ela stycznego) należy traktować inaczej niż połączenia sztywne (np. uchwyty łańcuchów, ale tylko gdy powierzchnia, do której  
elementy są dokręcane jest idealnie gładka i równa).

KOŁNIERZE ODBOJNIC I WTOPIONE ŁĄCZNIKI
Kiedy panele mocowane są do stalowych elementów umieszczonych w gumie (np. czoło elementu gumowego odbojnicy SPC/  
SX-P), połączenie trzeba dobrze dokręcić do momentu, aż obydwa elementy znajdą się w jednej płaszczyźnie. Następnie należy użyć 
młotka dobijaka, by uzyskać 1/8 do 1/4 obrotu główki łba śruby. Użyj kleju Loctite medium lub zamiennika dla zabezpieczenia gwin-
tu przed odkręceniem się. Przy mocowaniu elementów elastycznych odbojnicy, nie ma określonego momentu obrotowego. Stosuje 
się specjalną podkładkę, aby rozłożyć siły ściskające oddziałujące na gumę. Śruba powinna być dokręcona do momentu, gdy pod-
kładka zagłębi się 2-3 mm w gumę. Śruby powinny być dokręcone o 1/4 do pół obrotu po 7 dniach, czyli po okresie relaksacji gumy.

POŁĄCZENIA SZTYWNE
Poniższa tabela podaje tylko wskazówki i zakłada, iż nakrętka lub złącze są mocniejsze niż śruba. Zakłada się górne wartości tarcia. 
Jeśli tarcie jest niższe, wówczas może wystąpić mniejsze wstępne obciążenie niż zamierzone. Smar ma dokładnie pokryć gwint 
zewnętrzny i wewnętrzny. 

Klasa śruby Smarowanie Wstępne 
obciążenia

Tarcie Moment obrotowy (Niutonometr, Nm)
Gwint Łeb M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56

Klasa 4,6
Suchy

0.6σy

0.18 0.18  84 164 283  561  979 1,565 2,348 3,765
Naoliwiony 0.17 0.17  80 156 269  532  929 1,484 2,227 3,570

MoS2 0.12 0.12  58 114 197  389  678 1,082 1,621 2,595

Klasa 8,8
Suchy

0.6σy

0.18 0.18 224 437 755 1,496 2,610 4,173 6,261 10,041
Naoliwiony 0.17 0.17 212 415 717 1,420 2,476 3,958 5,938 9,521

MoS2 0.12 0.12 156 304 525 1,037 1,807 2,885 4,324 6,921

A4-50 
(SS316A)

Suchy
0.6P0.2

0.50 0.50 Nie zalecane – max. wstępne obciążenie wynosi tylko 0,3σy – zalecenie 
ShibataFenderTeam.MoS2 0.45 0.35

Przeciw cierny 0.23 0.12  69 136 235  465  811 1,297 1,947  3,124

A4-70 
(SS316SH)

Suchy
0.6P0.2

0.50 0.50 Nie zalecane – max. wstępne obciążenie wynosi tylko 0,3σy – zalecenie 
ShibataFenderTeam.MoS2 0.45 0.35

Przeciw cierny 0.23 0.12 149 291 503  996 1,739 2,780 4,172 6,694

SMAROWANIE GWINTU (ELEMENTY MONTAŻOWE CYNKOWANE)
Śruby cynkowane powinny być pokryte smarem molibdenowym (MoS2) lub pastą. Śruby montażowe można naoliwić, lecz prowa-
dzi to do degradacji środowiska morskiego, poza tym demontaż w przyszłości może być utrudniony.

SMAROWANIE GWINTÓW (STAL NIERDZEWNA)
Stal nierdzewna może ulegać zacieraniu, czyli „zgrzewaniu na zimno“. Śruby klinują się i nie można ich już dokręcić ani odkręcić. 
Stara śruba musi być odcięta i wstawiona nowa. Dla śrub ze stali nierdzewnej zaleca sie pastę przeciw zacieraniu. Smary na 
bazie miedzi i inne nie nadają się do tego celu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że jednoczesne stosowanie pasty prze- 
ciw zacieraniu oraz kleju zapobiegającego odkręcaniu się gwintowych elementów złącznych, może nie być odpowiednie dla  
wszystkich elementów połączeniowych (zob.: „ZAPOBIEGANIE LUZOWANIU”). Z naszego doświadczenia wynika, że zastosowanie 
środka Weinlock AN 302-45 wraz z aktywatorem jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegających poluzowaniu się 
śrubunków. Zatosowanie nawilżaczy (smarów) podczas dokręcania, z jednoczesnym użyciem klejów do zablokowanie połączenia 
gwintowego, ułatwia dokręcanie i zablokowanie połączenia gwintowego po zastygnięciu kleju.

ZAPOBIEGANIE LUZOWANIU 
Najlepszym sposobem, aby uniknąć luzowania elementów mocujących podczas użytkowania jest zastosowanie środka  
blokującego gwint. Nakłada się go na gwint przed dokręceniem, po czym następuje jego utwardzanie w warunkach beztlenowych. 
Choć dostępnych jest wiele gatunków zależnie od materiałów i warunków otoczenia, zaleca się środek o średniej lepkości np. 
Weiconlock®. Inne metody obejmują podkładki odginane, zawleczki i punktowe spawanie łba śruby do podkładki. Dalsze porady 
można uzyskać kontaktując się z ShibataFenderTeam.  
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  Przygotować wystarczająco duży 
obszar roboczy, aby dokonać 
wstępnego montażu odbojnic,  
z dala od miejsc cięcia, szlifowania  
czy śrutowania. 

  Położyć panel odbojnicy licem do dołu, 
stosując odpowiednie przekładki  
w celu zabezpieczenia okładzin  
z poliety lenu i powłoki malarskiej. 

ODBOJNICE STOŻKOWE (SPC) I TULEJOWE (CSS)
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu instalacji systemów odbojowych SPC i CSS. Rzeczywista konstrukcja 
odbojnicy może różnić się w zależności od konkretnego przypadku. ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu najlepszej 
kolej ności działań i środków ostrożności zapewniających bezpieczny montaż. 

ZAWSZE

Sprawdzaj pozycję kotew przed montowaniem odbojnic.  Używaj prawidłowych mocowań i podkładek. 

Zapewnij bezpieczny obszar pracy dla montażu. 
Zabezpieczaj powłokę malarską przed uszkodzeniem 
podczas podnoszenia. 

Oczyszczaj gwintowane gniazda i sprawdzaj dopasowanie 
śrub odbojnicy.  Włóż w otwory wszystkie śruby przed ich dokręceniem. 

Stosuj odpowiednie urządzenia dźwignicowe.  Dokręć prawidłowo połączenia sztywne lub elastyczne. 

  Porównać szablon z rozkładem 
śrub odbojnicy, uchwytami i innymi 
częściami śrubowymi. 

  Dokładnie wyznaczyć położenie kotew 
na nabrzeżu zgodnie z projektem.

  ShibataFenderTeam może dostarczyć 
rysunki szablonów lub szablony gotowe 
do użycia. 

  Przed zamontowaniem głównego 
systemu odbojowego, zaleca 
się zainstalowanie elementów 
pomocniczych, np. uchwytów do 
mocowania łańcuchów. Łańcuchy 
można najpierw połączyć z panelem 
lub budowlą. 

  Przed montażem systemu 
odbojowego należy oczyścić 
gwintowane gniazda i sprawdzić 
wszystkie gwinty. 

  Przenieść odbojnicę SPC lub CSS na 
miejsce przy pomocy miękkich zawiesi 
albo śrub oczkowych i haków. 

   Należy zwrócić uwagę, aby  
nie uszkodzić części gumowej. 

   Zamontować wszystkie śruby i 
podkładki, które mają przejść przez 
kołnierz w czole odbojnicy i kołnierz 
tarczy odbojowej. 

  Dokręcać śruby, aż podkładka zagłębi 
się w gumę na 2-3 mm  
(tylko odbojnice CSS).

  Upewnić się, czy wszystkie 
punkty montażowe są dostępne, 
zwłaszcza na akwenach, gdzie 
występują wysokie pływy. 

  Stosować linki odciągowe, aby 
doprowadzić odbojnice na pozycje 
bez uszkodzenia gumy  
i powłoki malarskiej.

  Zamocować odpowiednie 
szakle w punktach do 
dźwigania umieszczo nych na 
panelu i połączyć z zawiesiem 
łańcuchowym o odpowiedniej 
długości. Ciężar elementów  
składowych pokazany jest  
na rysunkach albo dostępny  
u ShibataFenderTeam. 

  Umieścić materiał ochronny 
pod spodem panelu w miejscu 
podparcia. 

  Sprawdzić, czy nie ma przeszkód 
i czy żuraw może bezpiecznie 
rozpocząć podnoszenie. 

  Rozpocząć podnoszenie i postawić 
panel do pozycji pionowej. 

  Długie panele mogą wymagać 
zastosowania drugiego żurawia. 
Można użyć linek odciągowych, 
aby kontrolować pozycję panelu  
w trakcie stawiania go do pionu. 

  Wycentrować otwory śrub i 
wstępnie nałożyć śruby (albo 
nakrętki). Dokręcić śruby równo-
miernie i naprzemiennie do 
momentu aż podkładka zagłębi się 
na 2-3 mm w elemencie gumowych.

  Żuraw musi podtrzymywać 
odbojnicę, dopóki łańcuchy nie 
zostaną zamocowane a naprężenie 
odpowiednio wyregulowane.

MONTAŻ ODBOJNIC
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  Przygotować wystarczająco duży 
obszar roboczy, aby dokonać 
wstępnego montażu odbojnic, z dala 
od miejsca cięcia, szlifowania  
czy śrutowania. 

  Położyć panel odbojnicy licem do  
dołu, stosując odpowiednie przekładki 
w celu zabezpieczenia okładzin  
z poliety lenu i powłoki malarskiej. 

ZAWSZE

Sprawdzaj pozycję kotew przed montowaniem odbojnic.  Używaj prawidłowych mocowań i podkładek. 

Zapewnij bezpieczny obszar pracy dla montażu. 
Zabezpieczaj powłokę malarską przed uszkodzeniem 
podczas podnoszenia. 

Oczyszczaj gwintowane gniazda i sprawdzaj dopasowanie 
śrub odbojnicy.  Włóż w otwory wszystkie śruby przed ich dokręceniem. 

Stosuj odpowiednie urządzenia dźwignicowe.  Dokręć prawidłowo połączenia sztywne lub elastyczne. 

  Porównać szablon z rozkładem 
śrub odbojnicy, uchwytami i innymi 
częściami śrubowymi. 

  Dokładnie wyznaczyć położenie 
kotew na nabrzeżu zgodnie  
z projektem. 

  ShibataFenderTeam może dostarczyć 
rysunki szablonów lub szablony 
gotowe do użycia. 

   Przenieść elementy odbojowe FE na 
miejsce przy pomocy miękkich zawiesi 
albo śrub oczkowych i haków. 

  Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić 
gumy.  

  Zamontować wszystkie śruby i podkładki, 
które maja przejść przez kołnierz czoło 
odbojnicy i kołnierz tarczy odbojowej. 

  Dokręcać śruby do momentu, gdy 
podkładka zagłębi się w gumie na 2-3 mm.

  Upewnić się, czy wszystkie 
punkty montażowe są dostępne, 
zwłaszcza na akwenach, gdzie 
występują wysokie pływy. 

    Stosować linki odciągowe, aby 
doprowadzić odbojnicę na pozycję 
bez uszkodzenia gumy i powłoki 
malarskiej.

  Zamocować odpowiednie 
szakle w punktach do 
dźwigania umieszczonych na 
panelu i połączyć z zawiesiem 
łańcuchowym o odpowiedniej 
długości. Ciężar elementów 
składowych pokazany jest na 
rysunkach albo dostępny w firmie  
ShibataFenderTeam. 

  Umieścić materiał ochronny  
 pod spodem panelu w  
 miejscu podparcia. 

  Sprawdzić, czy nie ma przeszkód 
i czy żuraw może bezpiecznie 
rozpocząć podnoszenie panelu.

    Rozpocząć podnoszenie i postawić 
panel do pozycji pionowej. 

    Długie panele mogą wymagać 
zastosowania drugiego żurawia. 
Można użyć linek odciągowych, 
aby kontrolować pozycję panelu  
w trakcie stawiania go do pionu. 

  Wycentrować otwory śrub  
i wstępnie założyć śruby (albo 
nakrętki). Dokręcić śruby równo-
miernie, po obu stronach płyty.

    Żuraw musi podtrzymywać 
odbojnicę, dopóki łańcuchy 
nie zostaną zamocowane, 
a naprężenie odpowiednio 
wyregulowane.

ODBOJNICE ELEMENTOWE (FE)
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu i instalacji odbojnic elementowych FE. Rzeczywista konstrukcja  
odbojnicy może się różnić w zależności od konkretnego przypadku. ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu najlepszej 
kolejno ści działań i środków ostrożności zapewniających bezpieczny montaż.

MONTAŻ ODBOJNIC

  Przed zamontowaniem głównego 
systemu odbojowego zaleca się 
zainstalowanie akcesoriów,  
np. uchwytów. Łańcuchy można 
najpierw połączyć z panelem  
lub budowlą. 

  Oczyścić gwintowane gniazda  
i sprawdzić wszystkie gwinty przed 
montażem systemu odbojowego. 
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ODBOJNICE KORYTKOWE (V) I SPECJALNE ODBOJNICE ELEMENTOWE (FE-S) 
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu i instalacji wszystkich odbojnic ShibataFenderTeam typu V  
(SX, SX-P i SH) oraz specjalnych odbojnic elementowych (FE-S). Rzeczywista konstrukcja odbojnicy może różnić się w zależności od 
konkretnego przypadku. ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu optymalnej kolejności działań i środków ostrożności 
zapewniających bezpieczny montaż.

ZAWSZE

Sprawdzaj pozycję kotew przed montowaniem odbojnic.  Stosuj prawidłowe mocowania i podkładki. 

Zapewnij bezpieczny obszar pracy dla montażu. 
Zabezpieczaj powłokę malarską przed uszkodzeniem 
podczas podnoszenia. 

Oczyszczaj gwintowane gniazda i sprawdzaj dopasowanie 
śrub odbojnicy.  Włóż w otwory wszystkie śruby przed ich dokręceniem. 

Stosuj odpowiednie urządzenia dźwignicowe.  Dokręć prawidłowo połączenia sztywne lub elastyczne. 

  Porównać szablon z rozkładem 
śrub odbojnicy, uchwytami  
i innymi częściami śrubowymi. 

   Dokładnie wyznaczyć 
położenie kotew na nabrzeżu 
zgodnie z projektem. 

     ShibataFenderTeam może 
dostarczyć  rysunki szablonów 
lub szablony gotowe do użycia. 

  Przygotować obszar roboczy z dala 
od miejsca cięcia, szlifowania czy 
śrutowania lub innych potencjalnie 
szkodliwych działań. Ustawić  
odbojnice typu V na kołnierzach 
i poczekać, aż znikną niewielkie 
odkształcenia powstałe w trakcie 
transportu, co później ułatwi 
ustawienie na kotwach.

   Zamontuj okładzinę PE-UHMW 
(tylko dla typu SX-P). Szczegóły 
dokręcania śrub – określone zostały 
na stronie 11.

   Załóż miękkie zawiesie wzdłuż 
czołowej i wewnętrznej powierzchni 
odbojnicy,  z dala od kołnierzy. 

   Ciężar elementów składowych 
pokazany jest na rysunkach 
albo dostępny w firmie 
ShibataFenderTeam. 

  Podnieś odbojnicę przy użyciu 
zawiesia, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić części 
gumowej. Umieścić 
materiał ochronny pod 
odbojnicą w miejscu 
podparcia.

   Podnieść ostrożnie odbojnicę 
FE-S z kołyski używając 
zawiesia, uważając, aby nie 
uszkodzić gumy lub tarczy  
z polietylenu.

   Umieścić materiał ochronny 
pod spodem panelu w miejscu 
podparcia.

  Odbojnice FE- S najlepiej składa 
się w drewnianej kołysce.  
Polietylenową tarczę umieszcza 
się centralnie, a pojedyncze 
odbojnice elementowe 
opuszcza się na miejsce. Śruby 
powinny przechodzić przez 
tarczę PE z nakrętką po stronie 
elementu odbojowego. 

  Zawsze należy stosować 
podkładki dla lepszego rozkładu 
obciążenia i nie dokręcać 
śruby nadmiernie, co mogłoby 
uszkodzić polietylenową tarczę.

  Załóż miękkie zawiesie wzdłuż 
czołowej i wewnętrznej 
powierzchni odbojnicy,  z dala 
od kołnierzy. 

   Ciężar elementów składowych 
pokazany jest na rysunkach 
albo dostępny w firmie 
ShibataFenderTeam. 

  Wycentrować otwory śrub i wstępnie rozlokować śruby  
(lub nakrętki) używając specjalnych podkładek (w dostawie).  

  Żuraw musi podtrzymywać odbojnicę typu V  dopóki 
wszystkie śruby nie zostaną dokręcone.

MONTAŻ ODBOJNIC

OBOWIĄZUJE DLA ODBOJNIC TYPU V I FE-S

ODBOJNICE V ODBOJNICE FE-S
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  Przygotować wystarczająco 
duży obszar roboczy, aby 
dokonać wstępnego montażu 
odbojnic, z dala od miejsca 
cięcia, szlifowania czy 
śrutowania. 

  Położyć odbojnicę na 
przekładkach i przełożyć 
miękkie zawiesie przez otwór. 
Bardzo długie odbojnice mogą 
wymagać użycia zawiesia 
belkowego. 

  Przełożyć  łańcuch 
podtrzymujący, pręt lub 
uchwyt przez otwór odbojnicy. 

ODBOJNICE CYLINDRYCZNE
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu i instalacji odbojnic cylindrycznych. Rzeczywista konstrukcja odboj-
nicy może się różnić w zależności od konkretnego przypadku. ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu optymalnej  
kolejności działań i środków ostrożności zapewniających bezpieczne wykonanie pracy.

ZAWSZE

Sprawdzaj pozycję kotew przed montowaniem odbojnic.  Używaj prawidłowych mocowań i podkładek. 

Zapewnij bezpieczny obszar pracy dla montażu. 
Zabezpieczaj powłokę malarską przed uszkodzeniem 
podczas podnoszenia. 

Oczyszczaj gwintowane gniazda i sprawdzaj dopasowanie 
śrub odbojnicy.  Włóż w otwory wszystkie śruby przed ich dokręceniem. 

Stosuj odpowiednie urządzenia dźwignicowe.  Dokręć prawidłowo połączenia sztywne lub elastyczne. 

   Dokładnie wyznaczyć 
położenie kotew na nabrzeżu 
zgodnie z rozkładem  
na rysunku złożeniowym. 

    ShibataFenderTeam 
może dostarczyć  rysunki 
szablonów lub szablony 
gotowe do użycia.  

   Oczyścić gwintowane gniazda 
i sprawdzić wszystkie gwinty 
przed przyłożeniem uchwytów 
odbojnic. 

   Zainstalować uchwyty 
przed montażem odbojnicy 
cylindrycznej.

  Połączyć szaklę z uchwytami, 
pamiętając o wsunięciu 
zawleczek zabezpieczających.

  Powoli obniżać odbojnicę 
aż łańcuchy będą napięte. 
Sprawdzić, czy łańcuch 
tworzy jednakowy kąt po obu 
stronach odbojnicy. 

  Ciężar elementów  
składowych jest podany  
na rysunkach lub dostępny  
w ShibataFenderTeam. 

  Podnieść zestaw odbojnicy 
cylindrycznej przy użyciu 
zawiesia uważając,  
aby nie uszkodzić gumy.

  Aby łańcuchy podtrzymujące 
miały luz, przyłożyć odbojnicę 
cylindryczną do czoła nabrzeża 
wyżej niż ostateczne położenie 
montażowe.

MONTAŻ ODBOJNIC
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   Przygotować wystarczająco duży obszar 
roboczy, aby przemieszczać i przygotować 
odbojnice, z dala od miejsca cięcia, 
szlifowania czy śrutowania. 

  Położyć odbojnicę na przekładkach. 

  Połączyć wszystkie łańcuchy podtrzymujące 
do szakli łączących. Identyfikacja każdego 
łańcucha jest przydatna, jeśli  
na każdym końcu odbojnicy znajduje  
się więcej niż jeden łańcuch. 

   Ciągłe ruchy odbojnicy powodują wibracje, 
w skutek czego śruby szakli, zawleczki  
czy inne elementy mogą sie poluzować lub 
ulec uszkodzeniu. Aby zapobiec luzowaniu, 
części te powinny być skutecznie zabez-
pieczone podczas montażu odpowiednimi 
przeciwnakrętkami, spawami punktowymi 
lub środkiem blokującym gwint (patrz str. 11).

ODBOJNICE PIANKOWE 
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu i instalacji systemów odbojowych Ocean Guard i Ocean Cushion.  
ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu optymalnej kolejności działań i środków ostrożności zapewniających  
bezpieczny montaż.

ZAWSZE

Zaklinuj składowane odbojnice OceanGuard i OceanCushion, aby zapobiec ich toczeniu się. 

Wypełniaj wnęki w profilach brusów stalowej ścianki szczelnej, aby utworzyć płaską powierzchnię oparcia. 

Montuj ochronne listwy lub okładziny na chropowatych powierzchniach nabrzeża, aby zmniejszyć zużycie odbojnicy. 

Rozważ dodanie balastu (łańcuchów, ciężarków, itd.) na pływających instalacjach w celu złagodzenia ruchów odbojnicy. 

Rozważ zastosowanie asymetrycznych łańcuchów dla utrzymania pozycji odbojnicy, jeśli zostały użyte długie łańcuchy cumownicze. 

  Porównać szablon z rozkładem 
śrub uchwytów i innymi 
częściami śrubowymi. 

  Dokładnie wyznaczyć położenie 
kotew na budowli zgodnie  
z projektem. 

  ShibataFenderTeam może 
dostarczyć rysunki szablonów 
lub szablony gotowe do użycia. 

  Oczyścić gwintowane gniazda 
i sprawdzić wszystkie gwinty 
przed przyłożeniem uchwytów 
odbojnic. 

  Zainstalować uchwyty przed 
montażem odbojnicy.

   Ciężary odbojnic są podane 
na rysunkach albo dostępne 
w firmie ShibataFenderTeam.

  Podnieść   zestaw odbojnicy 
używając zawiesia, uważając,  
aby nie uszkodzić powłoki.

  Dla długich odbojnic 
zaleca się użycie zawiesia 
belkowego. 

  Aby łańcuchy podtrzymujące 
miały luz, należy przyłożyć 
odbojnicę do czoła nabrzeża 
wyżej niż ostateczne 
położenie  montażowe. 
Ma to zapewnić nieco luzu 
w  głównych łańcuchach 
podtrzymujących.

  Połączyć łańcuchy 
pomocnicze z uchwytami  
i włożyć zawleczki  
zabezpieczające do szakli. 

  Duże łańcuchy są ciężkie  
i mogą wymagać użycia 
doda -tkowego żurawia 
podczas dokonywania 
połączenia.

  Obniżyć odbojnicę  
i sprawdzić,  
czy łańcuch tworzy 
jednakowy kąt po obu 
stronach.

  Kiedy odbojnica zostanie 
prawidłowo  ulokowana, 
połączyć dodatkowe 
łańcuchy.

MONTAŻ ODBOJNIC
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ZAWSZE

Klinuj odbojnicę w czasie składowania. 

Zeszlifuj zewnętrzne spawy pali na płasko. 

Naprowadź łożyska odbojnicy tak aby nie 
zaczepiły się na palu. 

ODBOJNICE PALOWE TYPU „DONUT“ 
Poniższa procedura stanowi ogólne wskazówki do montażu i instalacji odbojnic typu „Donut“. Rzeczywista konstrukcja odbojnicy 
różni się w zależności od konkretnego przypadku. ShibataFenderTeam służy pomocą przy określeniu optymalnej kolejności działań 
i środków ostrożności zapewniających bezpieczny montaż.

PALE SPAWANE SPIRALNIE
Kiedy odbojnice typu „Donut“-osadza się na palach
ze spiralnej blachy, zewnętrzny spaw powinien 
być zeszlifowany na powierzchni styku z łożyskami 
odboj nicy w całym zakresie pływu. Wystające spoiny 
mogą zwiększać tarcie łożysk, a czasem doprowadzić 
do zakleszczenia się odbojnicy na palu.

Po instalacji sprawdzić, czy odbojnica „Donut“ może 
swobodnie obracać się, podnosić i opadać wraz 
z pływem.

 Przygotować wystarczająco 
duży obszar roboczy, 
aby przemieszczać 
i przygotować odbojnice, 
z dala od miejsca cięcia, 
szlifowania czy śrutowania. 

  Położyć odbojnicę Donut 
na przekładkach i zasto-
sować kliny, aby zapobiec 
jej toczeniu się.

  Użyć odpowiedniego 
zawiesia prętowego 
lub z długim cięgnem, 
aby łańcuchy, czy pasy były 
z dala od pala podczas 
instalacji.

  Ciężary odbojnic są podane 
na rysunkach lub dostępne 
w ShibataFenderTeam. 

  Podnieść odbojnicę Donut 
przy pomocy zawiesia, 
uważając, aby nie uszkodzić 
powłoki malarskiej, czy 
pokrycia zewnętrznego

 Dopilnować, aby odbojnica 
Donut zwisała pionowo 
przed nałożeniem jej na pal.

  Użyć linki odciągowej, 
aby naprowadzić walcową 
odbojnicę ponad pal, 
kontrolując by łożyska 
nie zaczepiły o koniec pala.

  Opuszczać dalej odbojnicę 
Donut, aż zacznie unosić się 
na wodzie i będzie można 
bezpiecznie usunąć zawiesie.

MONTAŻ ODBOJNIC
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1.  Zwolnić pasy mocujące odbojnicę do palety lub sań.

2.  Zdjąć odbojnicę w celu jej napompowania.

3.  Podczas napełniania odbojnicy, podłożyć kliny, aby zapobiec jej toczeniu się.

4.   Sprawdzić czy sprężarka ma osuszacz powietrza – nie napełniać  
odbojnicy wilgotnym powietrzem. 

5. Przy przenoszeniu odbojnicy założyć ochraniacze na widły podnośnika.

6.  Podnosić odbojnicę tylko za uchwyty albo oplot z łańcucha i opon.

7.  Unikać kontaktu odbojnicy z ostrymi krawędziami. 

MAŁE I ŚREDNIE ODBOJNICE (≤ Ø2.5 M) DUŻE ODBOJNICE (> Ø2.5 M)

1. Zawór do pompowania
2. Kapturek na zawór
3. Manometr
4. Złączka do przewodu
5. Przewód do sprężarki
6. Zawór kontroli ciśnienia
7. Duży zawór do pompowania
8. Zawór regulacji powietrza

ODBOJNICE PNEUMATYCZNE
Na prośbę, ShibataFenderTeam dostarcza pełną instrukcję dla odbojnic pneumatycznych. Proces montażu jest prosty,  
jeśli przestrzega się podstawowych zasad: 

MONTAŻ ODBOJNIC

Duże odbojnice są wyposażone w nadmia- 
rowe zawory bezpieczeństwa z jednej 
strony. Nadmierne ciśnienie w odbojnicy 

pneumatycznej może być niebezpieczne. Należy 
zawsze stosować dokładny manometr o właściwej 
skali, aby potwierdzić wymagane ciśnienie maksy-
malne i ciągle monitorować w trakcie pompowania. 
Ciśnieniomierze samochodowe nie nadają się  
do odbojnic pneumatycznych.  
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WSKAZÓWKI DO MOCOWANIA 
ODBOJNICY PNEUMATYCZNEJ 
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1.  Na lekkie podwieszane odbojnice pneumatyczne 
działają wiatry i fale. Ruchy odbojnicy można zredu-
kować większymi łańcuchami cumowniczymi,  
albo dodając obciążniki do łańcuchów (W).

2.  Łańcuchy należy łączyć tylko do skrajnych mocowań 
odbojnicy, nigdy do łańcuchowego oplotu czy innej 
części odbojnicy.

3.   Ciągłe ruchy odbojnicy powodują wibracje, co może 
prowadzić do poluzowania lub odkręcenia się śrub, 
szekli, zawleczek lub innych elementów. Aby zapobiec 
luzo waniu, części te powinny być skutecznie zabez-
pieczone podczas montażu odpowiednimi przeci-
wnakrętkami, spawami punktowymi lub środkiem 
blokującym gwint (patrz str. 11).

4.  Tam gdzie odbojnica może trzeć o konstrukcję  
ściany odbojowej nab rzeża, należy zamontować  
polietylenowe okładziny (4) lub drewniane listwy,  
aby zredukować mechaniczne zużycie.

5.  W miejscach styku łańcucha cumowniczego z naro-
żnikiem nabrzeża, należy na łańcuchu założyć gumo-
we rury (5) w celu ochrony betonowego narożnika  
i zabezpieczenia cynkowej powłoki łańcucha. 

6.  Aby zmniejszyć boczny znos odbojnic posiadających 
długie łańcuchu cumownicze przy wysokim pływie  
(kiedy łańcuchy są luźne), jeden łańcuch należy wy-
dłużyć, albo dodać obciążenie balastowe po jednej 
stronie (6).

ODBOJNICE HYDROPNEUMATYCZNE 
Prosimy zwrócić się do ShibataFenderTeam o instrukcje dotyczące odbojnic hydropneumatycznych 
przed napełnianiem ich powietrzem lub rozmieszczaniem. Odbojnice hydropneumatyczne wyma-
gają specjalnej techniki montażu, dodania obciążnika balastowego i ustawienia jej zanurzenia po-
przez napełnienie wodą. Na działanie odbojnic hydropneumatycznych wpływa stosunek powietrza 
do wody oraz ciśnienie początkowe. Na prośbę, ShibataFenderTeam może zapewnić szkolenie na 
miejscu montażu i nadzór. 

ZAWSZE

Zostawiaj trochę luzu na łańcuchu  
ze względu na pływy. 

Utrzymuj właściwe ciśnienie w odbojnicy. 

Sprawdzaj czy ostre krawędzie nie uszkodzą 
korpusu odbojnicy. 

Sprawdź czy przynajmniej dwie odbojnice mają 
kontakt z cumującym okrętem. 

Napełniaj odbojnice suchym powietrzem. 

NIGDY

Nie dopuść, aby odbojnica wchodziła pod ścianę 
odbojową nabrzeża oraz na koronę nabrzeża. 

Nie pozwalaj na nadmierny ruch odbojnicy, 
który może powodować wyrywanie elementów 
cumowniczych.



Nie zezwalaj osobom, których obecność nie jest 
niezbędna, na pobyt w pobliżu odbojnic podczas 
dobijania statku.  



MONTAŻ ODBOJNIC

ODBOJNICE KOŁOWE I OBROTOWE
W celu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie 
transportu odbojnice nadmuchiwane oraz odbojnice 
oponowe są transportowane bez powietrza . Napełnie-
nie ich do nominalnego zakresu pracy, musi być wyko-
nane przez zakontraktowaną firmę przeprowadzającą 
ich montaż. 
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UŻYTKOWANIE ODBOJNIC

PROTOKÓŁ  ODBIORU MONTAŻU ODBOJNIC
Po dokonaniu montażu odbojnic firma ShibataFenderTeam wymaga sporządzenia protokołu odbioru montażu odbojnicy,  
żeby rozpoczął się bieg terminu gwarancji. Brak dostarczenia tego protokołu niweczy lub opóźnia rozpatrzenie ewentualnej skargi.

KONTROLA DOTYCZĄCA Wykonawca montażu ShibataFenderTeam

Określenie wymiarów

Rozstaw odbojnic

Elementy montażowe prawidłowo zamontowane, 
dokręcone i zabezpieczone przed poluzowaniem 

Zwis oraz luz odbojnic w granicach tolerancji

Pozycje odbojnic i numery seryjne zapisane

Okładziny czołowe i elementy montażowe nie  
uszkodzone

Uszkodzenia powłoki malarskiej zamalowane

Części zapasowe sprawdzone

LISTA USZKODZEŃ Wykonawca montażu ShibataFenderTeam

Zaobserwowane uszkodzenia:

guma 

prefabrykowane elementy stalowe

powłoka malarska

okładziny polietylenowe

uchwyty

łańcuchy i akcesoria

kotwy, śruby i inne mocowania

Działania 

Kto odpowiada?

Termin 

PRZEPROWADZONO PRZEZ

Wykonawca montażu: Sprzedający: ShibataFenderTeam

Nazwisko: Nazwisko:

Podpis: Podpis:

Data: Data:

Nazwa projektu: Nr ref.: Lokalizacja:

Liczba odbojnic: Typ odbojnicy:

Data dostawy:

Okres gwarancji Od: Do:
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UŻYTKOWANIE ODBOJNIC

Porty powinny mieć jasne praktyki i procedury użytko-
wania. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 
w trakcie dobijania, cumowania i odbijania statku. Jest 
też istotne, aby wszyscy użytkownicy nabrzeża mieli 
świadomość ograniczeń odbojnic i użytkowali je bez-
piecznie w dozwolonych granicach wykonania.

Każdy port powinien opracować bezpieczne praktyki 
i procedury, a w stosownych przypadkach, oddzielnie 
dla każdego nabrzeża czy terminalu. W odniesieniu  
do odbojnic procedury te powinny obejmować:

    identyfikację zagrożeń dla personelu, statków 
i budowli hydrotechnicznych

    prawdopodobieństwo powstania zagrożenia
    przegląd skutków i rezultatów w przypadku 
wystąpienia zagrożenia

    przygotowanie analizy ryzyka
    redukcję zagrożeń, tam gdzie to możliwe
    sukcesywne szkolenia całego personelu narażonego 
na jakiekolwiek zagrożenia

    systematyczne przeglądy operacyjne w celu identy-
fikacji nowych i zmiennych zagrożeń. 

    Odbojnice muszą funkcjonować bezawaryjnie, gdy 
chodzi o ochronę budowli hydrotechnicznej.

ZAWSZE

Przeprowadzaj kontrolę wizualną odbojnic przed 
podejściem statku do nabrzeża. 

Sprawdź czy przybywający statek mieści się  
w granicach parametrów projektowych odbojnicy. 

Upewnij się, czy kapitan i pilot znają bezpieczne 
prędkości i kąty dobijania statku. 

Weź poprawkę na potęgujące się czynniki,  
np. jak pogarszająca się pogoda. 

Monitoruj odbojnice i elementy cumownicze 
regularnie podczas postoju statku przy nabrzeżu. 

NIGDY

Nie pozwalaj, aby liny cumownicze czy wystające 
elementy kadłuba zaczepiały o odbojnice. 

Nie pozwalaj, aby statki dobijały do uszkodzonych 
albo mechanicznie zużytych odbojnic. 

Nie pozwalaj, aby osoby postronne znajdowały się 
w pobliżu odbojnic podczas podejścia statku. 
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OGRANICZENIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE ODBOJNIC
Parametry techniczno-użytkowe odbojnicy i cumowania powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników nabrzeża: pilotów, 
cumowników, kapitanów portów, przybywających statków i innych osób zaangażowanych w proces podejścia statku i cumowa-
nia. Parametry te powinny określać granice bezpieczeństwa odbojnic, pachołów i innych urządzeń nabrzeża. Poniższa tabela to 
sugerowany szablon podsumowujący powyższe informacje.

STATKI Statek min. Statek maks. Inny statek

Typ/klasa

Nośność

Wyporność (t)

Długość całkowita (metry)

Szerokość (metry)

Zanurzenie statku załad. (metry)

Wysokość nadwodna(metry)

Nawis dziobowy (stopnie)

Burtowe listwy odbojowe

Cechy szczególne

Prędkość podchodzenia (m/s)

Kąt podchodzenia (stopnie)

Podejście ograniczone zanurzeniem 

Pływ (min.) m npm Pływ (maksymalny) m npm

Poziom korony pomostu m npm Głębokość utrzymywana m npm

Kierunek nabrzeża st. Konstrukcja nabrzeża *

Maksymalny prąd wody węzły Kierunek prądu wody st.

Prędkość wiatru przy podejściu węzły Prędkość wiatru operacyjna węzły

Wiatr - zaprzestanie operacji węzły Nabrzeże  statków wychodzących węzły

Typ odbojnicy Model odbojnicy

Gatunek gumy Rozstaw odbojnic m

Część wystająca odbojnicy  m Nr rysunku odbojnic

Parcie na kadłub kN/m² Siła reakcji kN

Typ pachoła cumowniczego Model pachoła

Nośność kN Rozstaw pachołów m

Kąt maksymalny cumy st. Nr rysunku pachoła

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

* otwarte/pół otwarte/zamknięte

UŻYTKOWANIE ODBOJNIC

Port: Nazwa nabreża:

Kapitan portu (tel.): Operacje portowe (tel.):

Holowniki (tel.): Piloci (tel.):

VTMS (tel.): Cumownicy (tel.):
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LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Zaleca się wykonywanie inspekcji nabrzeża przed przybyciem i po wyjściu statku. Poniższa tabela zawiera sugerowany szablon do zbie-
rania informacji pokontrolnych. W przypadku identyfikacji uszkodzenia odbojnicy, prosimy skontaktować się z ShibataFenderTeam 
 w celu zasięgnięcia porady.

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

UŻYTKOWANIE ODBOJNIC

INFORMACJE O STATKU PRZED PRZYBICIEM DO NABRZEŻA

Nazwa statku: Numer IMO

Wymiary (Dł. x Szer. x Zan.) Dł. (L) m Szer.(B) m Zan.(D) m

Typ statku Nośność t

Zanurzenie po podejściu m
Wysokość nadwodna po  
podejściu

m

Pilot Kapitan statku

Nazwy holowników (1) (2) (3)

Pływ po przybyciu m CD Prąd wody węzły

Prędkość wiatru węzły Kierunek wiatru st.

KONTROLA NABRZEŻA PRZED PRZYBYCIEM STATKU

Lokalizacja uszkodzeń (1) (2) (3)

Opis uszkodzenia

Zidentyfikowane zagrożenia

Ostrzeżenie wydane Pilot  tak/nie Statek tak/nie Cumownicy               tak/nie

Podjęte środki  
ograniczające ryzyko

KONTROLA NABRZEŻA PO ODEJŚCIU STATKU

Lokalizacja uszkodzeń (1) (2) (3)

Opis uszkodzenia

Przyczyna

Następstwo

Zdjęcia wykonane tak/nie tak/nie tak/nie

Statek / Agent poinformowany tak/nie tak/nie tak/nie

ShibataFenderTeam  
poinformowane

tak/nie tak/nie tak/nie

Port: Nazwa nabrzeża:

Data: Godzina:

Nazwisko: Podpis:
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KONSERWACJA ODBOJNIC

KONSERWACJA
Przy konserwacji odbojnicy ważne jest używanie prawidłowej terminologii. Pozwala to uniknąć pomyłek przy zamawianiu części 
zamiennych. Pełna lista części znajduje się na rysunku złożeniowym odbojnicy. Proszę korzystać z niej, o ile to możliwe, przy oma-
wianiu części zamiennych z ShibataFenderTeam.

Wszystkie odbojnice z gumy formowanej i stalowe płyty są identyfikowane numerem seryjnym. Powinny one być również ziden-
tyfikowane podczas zamawiania części zamiennych.

Konstrukcja nabrzeża

Łańcuch reakcyjny

Skos górny

Łańcuch nośny

Łańcuch na siły tnące

Kotwa 
łańcucha

Napinacz 
łańcucha

Panel odbojowy

Okładzina z PE-UHMW

Odbojnica gumowa

Kotwa gumowej  
odbojnicy

Uchwyt 
łańcucha

Skos boczny
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KONSERWACJA ODBOJNIC

Korzyści z konserwacji profi laktycznej:

   Bezpieczeństwo i zmniejszone zagrożenia
   Wczesne rozpoznanie uszkodzenia
   Zmniejszone koszty eksploatacyjne
   Mniejsze zakłócenie cumowania
   Zachowanie ważności gwarancji
   Mniej roszczeń i kłopotów
   Wydłużony okres użytkowania odbojnic

Celem każdego programu konserwacji jest uniknięcie
lub ograniczenie skutków awarii urządzeń, przy stałym 
za chowaniu bezpieczeństwa i osiągnięcie tego celu 
przy jak najniższych kosztach. Można to osiągnąć 
poprzez zapobieganie awarii, realizując planowo 
inspekcje i wymiany.

Przez rutynowe zapisy dot. zużycia urządzenia odbo-
jowego możliwa jest naprawa lub wymiana zużytych 
części, zanim spowodują one awarię systemu. Idealny 
program konserwacji zapewni zerowy czas przestoju.
Dobrze utrzymane odbojnice pozostaną bezpieczne, 
trwalsze i dużo mniej kosztowne niż przerwa spowo-
dowana utratą funkcjonalności lub obsługą roszczeń 
po awarii.

Zarządzanie aktywami to systematyczny proces eko-
nomicznej eksploatacji, utrzymania, modernizacji i wy-
cofywania majątku w sposób, który przynosi korzyści 
wszystkim użytkownikom, zakładając długi horyzont 
czasowy. Podstawy systemu zarządzania aktywami są 
określone w normie międzynarodowej ISO 55000.
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LISTA KONTROLNA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
Wskazane jest, aby przygotować listę kontrolną dla rutynowej konserwacji zapobiegawczej. Poniższa tabela to sugerowany  
szablon do zbierania informacji.
Jeśli podczas kontroli konserwacyjnej zostanie stwierdzone uszkodzenie odbojnicy, prosimy o kontakt z ShibataFenderTeam w celu 
uzyskania porady.

INFORMACJE OGÓLNE

Lokalizacja odbojnicy: Data ostatniej inspekcji:

Ogólny stan: Doskonały / Dobry / Średni / Zły / Bardzo zły

GUMA PANEL ODBOJOWY

Pęknięcia ozonowe tak/nie  (zdjęcia, rozmiar) Stan powłoki malarskiej, 
uszkodzenia tak/nie  (zdjęcia)

Mocowania dokręcone, 
zabezpieczone tak/nie  (zdjęcia) Wgniecenia, zgięcia tak/nie  (zdjęcia)

Nacięcia lub otarcia tak/nie  (zdjęcia, rozmiar) Uchwyty

Nacieki (farby, olej) brak/drobne/znaczne Korozja, zadrapania tak/nie  (zdjęcia)

Porosty morskie tak/nie  (otwory wentylacyjne 
zablokowane?) Spawy, pęknięcia tak/nie  (zdjęcia)

Operacje w trakcie pływu tak/nie  (zamykanie 
hydrauliczne?) Uszkodzenie powypadkowe tak/nie  (zdjęcia)

OKŁADZINA CZOŁOWA Z PE-UHMW ŁAŃCUCHY

Grubość oryginalna Nośny/ reakcyjny/na  ścinanie: N R Ś

Aktualna grubość Luz tak/nie tak/nie tak/nie

Równomiernie zużyte tak/nie (zdjęcia) Ubytek średnicy tak/nie tak/nie tak/nie

Nacięcia, wyżłobienia tak/nie (zdjęcia) Zużycie szakli lub ogniwa tak/nie tak/nie tak/nie

Brak okładziny tak/nie (zdjęcia) Uszkodzenie uchwytu tak/nie tak/nie tak/nie

Zamocowania luźne, brak tak/nie (zdjęcia) Zamontowano zawleczki tak/nie tak/nie tak/nie

DALSZE KROKI

Zgłoszono do  ShibataFenderTeam tak/nie Podlega gwarancji tak/nie

Data powiadomienia Kontakt ShibataFenderTeam

UWAGI ZDJĘCIA (nazwy plików)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Port: Nazwa nabrzeża:

Data: Czas:

Nazwisko: Podpis:

KONSERWACJA ODBOJNIC
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OKRESY KONTROLI I KONSERWACJI
Program kontroli i konserwacji jest potrzebny w celu określenia wymaganej konserwacji, zużycia i uszkodzenia oraz prawdopo-
dobnych ich przyczyn już na wczesnym etapie. Zalecane są trzy poziomy kontroli i konserwacji. Tabela podaje średnie okresy dla 
klimatu umiarkowanego. Okresy powinny być krótsze w trudnych warunkach, np. w tropikach. W razie wątpliwości, co do dowol-
nego aspektu kontroli lub konserwacji, należy skontaktować się z ShibataFenderTeam.

PRZYPISY
1. Dokładnych oględzin należy dokonać po każdym zdarzeniu, 

które mogło uszkodzić odbojnice lub konstrukcję nośną. 
Zawsze niezwłocznie należy udokumentować zdarzenie, 
przyczynę i skutki. W przypadku wyraźnych uszkodzeń, należy 
zgłosić je niezwłocznie firmie  ShibataFenderTeam, za pomocą 
formularza na stronie 28.

2. Konserwacja przejściowa obejmuje, ale nie ogranicza się 
do naprawy wszelkich nacięć i uszkodzonej powierzchni 
gumowej. Nacieki farby powinny być usunięte wodą pod 
ciśnieniem. Uszkodzone na skutek wypadku elementy 
gumowe z głębokimi nacięciami lub wyraźnymi oznakami 
przeciążenia należy natychmiast wymienić. W sprawie porady 
należy skontaktować się z ShibataFenderTeam.

3. Konserwacja przejściowa wykonana wg instrukcji producenta 
farby, obejmuje zamalowanie miejsc widocznej stali lub farby 
podkładowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie, 
o które mogą trzeć liny, oraz wokół uchwytów łańcucha. 
Ptasie odchody mogą wżerać się w farbę i jeżeli to się będzie 
powtarzać, należy zainstalować kolce przeciw ptakom 
lub podobne zabezpieczenie. Naprawy wgnieceń i innych 
drobnych uszkodzeń powinny być wykonywane z uwzględ-
nieniem przyczyny i ewentualnego obniżenia wytrzymałości.

4. Konserwacja przejściowa obejmuje wymianę zużytych 
okładzin PE-UHMW, w szczególności wszystkie okładziny, 
gdzie naddatek na zużycie do następnej planowanej konser-
wacji jest za mały. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
nacięcia i duże miejscowe zużycie, często powodowane przez 
niewłaściwie lub źle utrzymane statki. Mocowania okładzin 
powinny być wymieniane wraz z okładzinami, uważając, 
aby użyć odpowiedniej wielkości i gatunku materiału śrub, 
nakrętek i podkładek.

5. Konserwacja przejściowa to także dokręcenie poluzowanych 
śrub i kotew. Wszelkie brakujące nakrętki i podkładki zabezpie-
czające lub zawleczki należy wymieniać w tym samym czasie. 
Podczas mocowania należy stosować prawidłowe momenty 
dokręcenia. Należy wziąć pod uwagę wpływ korozji na powie-
rzchnię tarcia i moment obrotowy śruby. W razie wątpliwości 
prosimy  skontaktować się z ShibataFenderTeam po poradę.

6. Konserwacja przejściowa obejmuje pomiar średnic ogniw 
łańcuchów i szakli, w szczególności w obszarze pływowym. 
Należy sprawdzić konstrukcyjne naddatki korozyjne. Elementy 
trzeba wymienić, jeśli średnica może zmniejszyć się poniżej 
dopuszczalnego minimum przed następną zaplanowaną 
konserwacją. Szczególną uwagę należy zwrócić na “słabsze” 

ogniwa, jeśli są zamontowane, gdyż mają mniejszą średnicę i 
ich zadaniem jest chronić inne części systemu łańcucha przed 
uszkodzeniem od przeciążenia.

7. Początkowe ciśnienie napełnienia odbojnic pneumatycznych 
należy monitorować i regulować co miesiąc. Jeśli ciśnienie 
spada stopniowo lub nagle, przyczyną może być nieszczelny 
zawór lub małe przebicie, które trzeba natychmiast wymienić 
lub naprawić. Szczegółowe procedury można uzyskać od 
ShibataFenderTeam.

8. Generalną konserwację należy przeprowadzić, gdy powłoki 
malarskie, korozja lub uszkodzenia wymagają demontażu 
systemów odbojowych w celu gruntownego remontu. Należy 
wykorzystać możliwość demontażu systemu odbojowego 
dla wymiany zużytych części, naprawy uszkodzonych, 
oraz prześrutować i pomalować wszystkie konstrukcje 
stalowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na element 
gumowy odbojnicy, w szczególności wszelkie oznaki 
starzenia ozonowego. Remonty dają również możliwość 
rotacyjnej zamiany odbojnic na nabrzeżu, przenosząc 
te intensywnie używane w rejon mniej eksploatowany i 
odwrotnie. Prosimy skonsultować się z ShibataFenderTeam 
w sprawie generalnej konserwacji i remontów, aby potwier - 
dzić dostępność części zamiennych oraz zoptymalizować 
zakres prac. Specjalista firmy ShibataFenderTeam przyjedzie 
na miejsce w razie potrzeby.

9. Większość specyfikacji projektowych nie wyszczególnia 
naddatków korozyjnych. Należy pamiętać, iż pogorszenie 
stanu powłoki malarskiej lub cynkowej nieuchronnie zwiększy 
naprężenia elementów stalowych.

10. Konserwacja przejściowa powinna obejmować wymianę 
zaworu i kapturka odbojnicy pneumatycznej. Można to zwykle 
zrobić na miejscu odpowiednim narzędziem, bez spuszczania 
powietrza z odbojnicy.

11. Konserwacja generalna odbojnic pneumatycznych obejmuje 
demontaż i wymianę elementów złącznych i zaworów. 
Oploty z łańcucha i opon powinny też być remontowane lub 
wymienione.

12. Porosty morskie mogą ukryć, a nawet powodować problemy 
konserwacyjne. W obszarach intensywnego porastania i 
silnych prądów morskich lub pływowych może wzrosnąć 
siła oporu lub znacznie zwiększyć się ciężar odbojnicy. Przed 
inspekcją zawsze należy usuwać gęste porosty. Ponadto należy 
uwzględnić zwiększony ciężar odbojnicy na skutek  pokrywa-
jących ją wodorostów i szlamu podczas jej podnoszenia w celu 
przeprowadzenia konserwacji generalnej.

Program kontroli i konserwacji POZIOM 1 
Kontrola wizualna z bliska

POZIOM 2 
Konserwacja przejściowa

POZIOM3 
Generalna konserwacja lub remont Przypisy

Odbojnice gumowe Co roku 4–6 lat 15–25 lat 1, 2, 8

Panele stalowe (ramy) Co roku 4–6 lat 15–25 lat 1, 3, 8, 9

Inne elementy konstrukcji stalowych Co roku 4–6 lat 15–25 lat 1, 3, 8, 9
System zabezpieczenia 
antykorozyjnego Co roku 4–6 lat 10–15 lat 1, 3, 8, 9

Okładziny PE-UHMW Co roku 4–6 lat 15–25 lat 1, 4, 8

Kotwy i śruby Co roku 4–6 lat 15–25 lat 1, 5, 8

Łańcuchy, szakle i napinacze Co roku 2–4 lat 5–10 lat 1, 6, 8
Ciśnienie początkowe  
(odbojnice pneumatyczne) Co miesiąc nie dotyczy nie dotyczy 7

Zawory (odb.pneum.) i łączniki 
krańcowe Co 6 miesięcy 4–6 lat 5–10 lat 10, 11

Porosty morskie Co 6 miesięcy 1–2 lata nie dotyczy 12

KONSERWACJA ODBOJNIC
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FORMULARZ RAPORTU ZE ZDARZENIA
Jeśli jakakolwiek szkoda została spowodowana w systemie odbojowym ShibataFenderTeam, niezależnie od przyczyny wymaga 
natychmiastowego zgłoszenia do ShibataFenderTeam. Niezastosowanie się do tego może wpłynąć na warunki gwarancji. Prosimy 
w stosownych przypadkach przekazać wszystkie istotne informacje, a także zdjęcia i dokumentację konserwacyjną.

Port: Nazwa nabrzeża:

Zgłoszono przez: Stanowisko:

Telefon: Email:

INFORMACJE OGÓLNE

Data zdarzenia: Data ostatniej kontroli:

Lokalizacja odbojnicy: Numer odbojnicy:

Przypuszczalna przyczyna:

USZKODZENIE ELEMENTU GUMOWEGO USZKODZENIE PANELU ODBOJOWEGO

USZKODZENIE OKŁADZINY CZOŁOWEJ USZKODZENIA SYSTEMU ŁAŃCUCHOWEGO

INNE UWAGI ZDJĘCIA (nazwy plików)

Proszę zrobić zdjęcia (daleki plan i zbliżenia), w wysokiej rozdzielczości, 
gdy to możliwe, i przesłać do ShibataFenderTeam. Wskazać nazwę 
pliku(-ów) i lokalizację odpowiednich odbojnic.

Formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

KONSERWACJA ODBOJNIC
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NOTATKI
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USŁUGI POSPRZEDAŻOWE I GWARANCJE

USŁUGI POSPRZEDAŻOWE I GWARANCJE 
ShibataFenderTeam zobowiązana jest do udzielania wsparcia technicznego i pomocy podczas fazy montażu i rozruchu oraz w 
późniejszym okresie. Posiadając w Niemczech własną ekipę specjalistów od montażu i konserwacji, możemy zaoferować pomoc 
podczas montażu i/lub podczas prac konserwacyjnych. Udzielamy wsparcia klientom w zakresie remontów i modernizacji oraz 
wtedy, gdy trzeba  szybko usunąć przypadkowe uszkodzenia. Oferujemy gwarancje standardowe i rozszerzone, jak również  
doradztwo w sprawach inspekcji i programów konserwacji realizowanych po to, aby nasze systemy odbojowe zawsze zapewniały 
najlepsze działanie i ochronę.

Standardowy okres gwarancji to 12 miesięcy od montażu albo 18 miesięcy od daty wysyłki, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. Gwarancje na dłuższy okres udostępniamy na żądanie. Gwarancje na pracę odbojnic są też dostępne, jeśli  
przeprowadzone zostanie dodatkowe badanie sprawności odbojnicy. Możemy też udzielić rozszerzonych gwarancji na powłoki 
malarskie. We wszystkich przypadkach gwarancje firmy ShibataFenderTeam są uzależnione od przeprowadzania przez opera-
torów nabrzeży okresowych inspekcji zgodnie z naszymi zaleceniami oraz terminowego przesyłania raportów i zdjęć. Pozwoli to 
na wczesne wykrycie wszelkich problemów, ich naprawę i monitorowanie.

Gwarancje nie obejmują przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia wyglądu, czy skutków degradacji od czynników ze-
wnętrznych z upływem czasu. W mało prawdopodobnym przypadku roszczenia dotyczącego wadliwego materiału  i/lub wyko-
nawstwa, ShibataFenderTeam naprawi lub wymieni wadliwe elementy według własnego uznania. Wartość rekompensaty nie 
może przekroczyć kosztów dostarczonych materiałów, pomniejszoną o normalne zużycie, a w żadnych okolicznościach nie akcep-
tujemy kosztów  usunięcia lub ponownego montażu, czy innych powiązanych kosztów, strat lub przyjętych zobowiązań. 

ShibataFenderTeam zaleca użytkownikom, aby wdrożyli system zarządzania majątkiem oparty na normie ISO 55000 (lub PAS-55). 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ShibataFenderTeam dołożyła wszelkich starań, aby specyfikacje techniczne, opisy wyrobów i metody projektowania były pra-
widłowe i zgodne z najlepszymi praktykami. ShibataFenderTeam AG, jej przedsiębiorstwa podległe oraz przedstawiciele i 
jednostki powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy i  zaniedbania bez względu na ich przyczynę. Klien-
tom używającym niniejszego podręcznika w celu opracowania projektu zaleca się stanowczo, aby zwrócili się do specjalistów  
ShibataFenderTeam o szczegółową specyfikację, obliczenia i zatwierdzone rysunki przed rozpoczęciem budowy i/lub produkcji.  
ShibataFenderTeam nieustannie dąży do podnoszenia jakości i parametrów użytkowych swoich produktów i systemów. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie podane  
wymiary, właściwości materiałowe i parametry użytkowe podlegają znormalizowanym tolerancjom. Niniejszy podręcznik 
zastępuje informacje podane w poprzednich wydaniach. Powinien być używany razem z aktualnymi katalogami wyrobów  
ShibataFenderTeam. W razie wątpliwości, prosimy zwrócić się o wyjaśnienia do firmy ShibataFenderTeam.

© 2019 ShibataFenderTeam AG, Germany
Wszystkie prawa do niniejszego podręcznika zastrzeżone przez ShibataFenderTeam AG. Jego reprodukcja, kopiowanie czy  
przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniego indywidualnego zezwolenia firmy ShibataFenderTeam AG są zabronione.
ShibataFenderTeam® stanowi zastrzeżony znak handlowy firmy ShibataFenderTeam AG. 
data: 05/2019 PL



30

BIURA. 
ShibataFenderTeam AG

Tarpen 40, Haus 1b
22419 Hamburg, Germany

Tel. +49 (0)40 63 86 10 - 170
Fax +49 (0)40 63 86 10 - 180

info@shibata-fender.team 

ShibataFenderTeam Inc.
44084 Riverside Parkway, Suite 170

Lansdowne, VA 20176, USA
Tel. +1 (571) 281-3770
Fax +1 (571) 223-3267

contact-americas@shibata-fender.team

ShibataFenderTeam Sdn. Bhd.
Level 11, Top Glove Tower

Lot 11-H, No.16, Persiaran Setia Dagang
Bandar Setia Alam, 40170 Shah Alam 

Selangor, Malaysia
Tel. +60 (0)3 5545 9215
Fax +60 (0)3 3362 6365

contact-malaysia@shibata-fender.team

ShibataFenderTeam Spain SLU
Av/ Amado Granell Mesado no. 75

3a Planta, oficina 3C
46013 Valencia, Spain 

Tel. +34 960 913 108
contact-spain@shibata-fender.team

ShibataFenderTeam B. V.
Meerheide 58A

5521 DZ Eersel, The Netherlands
Tel. +31 (0)497 749 - 260

contact-netherlands@shibata-fender.team



www.shibata-fender.team

Przedstawiono przez:

Przemysław Galor
ul. Madalińskiego 8
71-101 Szczecin
e-mail: biuro@galor.eu
tel./fax. 91 423 32 01
tel. mob.  508 097 082


