Magazynowanie i transport wewn´trzny

Plastikowa (r)ewolucja?
Na ka˝dym kroku w infrastrukturze
procesów logistycznych napotykamy na
elementy, a tak˝e ca∏e urzàdzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Sà to ró˝nego rodzaju os∏ony, elementy tzw. stolarki budowlanej, obudowy sprz´tu informatycznego itp. WÊród urzàdzeƒ pomocniczych, takich jak palety ∏adunkowe
czy skrzynki transportowe, tworzywa
sztuczne zyskujà coraz wi´kszà popularnoÊç. Trudno si´ temu dziwiç, gdy˝
wykonane z tworzywa sztucznego palety i skrzynki charakteryzujà si´:
• wysokà estetykà wykonania przy równoczesnej mo˝liwoÊci reklamy produktów przemieszczanych bàdê firmy, której produkty zawierajà
• estetykà zachowywanà w trakcie eksploatacji
• wysokà podatnoÊcià na czyszczenie,
co pozwala na zachowanie odpowiednich warunków higieny
• mo˝liwoÊcià bezpoÊredniego kontaktu
z produktami, a ponadto sà znakomitym êród∏em surowców wtórnych. Po
wycofaniu z eksploatacji mogà byç
przetworzone w granulat i ponownie
wykorzystane.
Niestety, wszystko co jest u˝ytkowane
nie jest wieczne, tak i wszystkie te urzàdzenia podczas eksploatacji podlegajà
ró˝nego rodzaju uszkodzeniom. Bardzo
cz´sto sà wÊród nich ró˝nego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne, które równie cz´sto eliminujà je z dalszego stosowania. Ka˝de uszkodzenie mechaniczne obni˝a zarówno w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe jak i wyglàd palety czy skrzynki transportowej. Niektóre uszkodzenia mo˝na
wprawdzie naprawiaç, ale w∏aÊciwoÊci
wytrzyma∏oÊciowych i estetyki urzàdzenia nie da si´ ju˝ przywróciç. Szcz´Êcie
jednak w tym, ˝e w Êwiecie obserwuje
si´ sta∏y rozwój nowych technologii.
Równie˝ w dziedzinie tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa nauka nie stoi
w miejscu. Ca∏y czas trwajà badania naukowe nad opracowaniem materia∏ów
nowej generacji. Efekty sà widoczne tak˝e wÊród tworzyw sztucznych.
Ju˝ w roku 2001 opinia publiczna poinformowana zosta∏a o tym, ˝e wynaleziono nowe, niezwyk∏e tworzywo sztuczne, które charakteryzuje si´ cennymi
w∏aÊciwoÊciami. Dokona∏ tego zespó∏
naukowców, chemików i in˝ynierów z Instytutu Materia∏ów Egzotycznych UCLA

w Stanach Zjednoczonych. Tworzywo to
nazwane zosta∏o AUTOMEND. Elementy
wykonane z tego tworzywa, które uleg∏y
uszkodzeniu, np. p´kni´ciu, dajà si´ naprawiç. Nie by∏oby w tym nic dziwnego
gdyby nie to, ˝e tworzywo AUTOMEND
potrafi samo naprawiç si´. W Êrodowisku
posiadajàcym temperatur´ pokojowà AUTOMEND zachowuje si´ jak trwa∏e ˝ywice epoksydowe. Pop´kany element wykonany z tego tworzywa sztucznego – rys.
1 – mo˝na naprawiç poprzez podgrzanie do temperatury nieprzekraczajàcej
1200 Celsjusza. Podgrzane tworzywo samoczynnie si´ spaja, a miejsce to staje si´
niedostrzegalne. Wytrzyma∏oÊç naprawionego miejsca spada do 60% wartoÊci
pierwotnej. Nale˝y mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e gdyby miejsce uszkodzenia naprawiono poprzez sklejenie lub innà
z metod dotychczas powszechnie stosowanych, to jego wytrzyma∏oÊç osiàgn´∏aby zaledwie 40% wartoÊci pierwotnej,
a tak˝e pozosta∏by wyraênie dostrzegalny Êlad. Efekt samoczynnego spajania si´
umo˝liwia struktura tworzywa, którà
tworzà mikrokapsu∏ki wype∏nione specjalnym spoiwem. Spoiwo to w wyniku
podgrzania powoduje, ˝e AUTOMEND
sam si´ naprawia.
Przedstawiona w∏aÊciwoÊç tworzywa
AUTOMEND oraz inne, jak np. dobra
przenikalnoÊç fal elektromagnetycznych,
pozwala ju˝ teraz wró˝yç mu szerokie
zastosowanie praktyczne, nie wykluczajàc infrastruktury procesów logistycznych. Prace nad ulepszeniem tego tworzywa sztucznego sà jednak nadal prowadzone i nale˝y mieç nadziej´, ˝e efekt
koƒcowy bedzie jeszcze lepszy ni˝ ten,
który zosta∏ dotychczas podany do publicznej wiadomoÊci.
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