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Palety: system DNA sposobem na rozwiàzanie problemu?
Opracowany i opatentowany przez australijskà firm´ Technology Datadot Limited system DNA ocenia si´ jako prze∏omowà technologi´ zabezpieczania i identyfikacji oznakowanych elementów. System DNA zyskuje du˝à popularnoÊç
w Êwiecie, poniewa˝ mo˝e byç zastosowany zarówno jako zabezpieczenie przed
kradzie˝à, jak i przed podrobieniem produktu. Zastosowanie systemu DNA polega na natryskowym naniesieniu na znakowane elementy 1 000÷20 000 mikroczàsteczek, których usuni´cie jest pracoch∏onne, wyjàtkowo trudne i nieop∏acalne.
Mikroczàsteczka DNA:
• jest 1 – milimetrowà kropkà poliestrowà, nanoszonà przy pomocy widocznej
w Êwietle UV substancji klejàcej (odpornej na usuwanie dost´pnymi Êrodkami
chemicznymi), zawierajàcà numery
identyfikacyjne
• wytwarzana jest metodà laserowà wy∏àcznie w trzech miejscach na Êwiecie
• posiada trwa∏oÊç szacowanà na 20 lat.
W zale˝noÊci od zastosowania, opracowane zosta∏y ró˝ne technologie systemu DNA, np.:
• DNA AUTO, wykorzystywany g∏ównie
do znakowania wartoÊciowych elementów pojazdów samochodowych w celu
ich ochrony prze kradzie˝à. Znakowane sà minimum 42 elementy pojazdu.
Ta technologia jest jednà z najpowszechniej stosowanych w Êwiecie (dost´pna tak˝e w Polsce) i przez niektórych oceniana jako zabezpieczenie doskona∏e. W 2005 r. technologia DNA
AUTO otrzyma∏a Z∏oty Medal Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
• DNA MIENIE, stosowany jest do znakowania ró˝nego rodzaju infrastruktury,
tak˝e w celu jego ochrony przed kradzie˝à. Równie˝ i ta technologia upowszechnia si´. W Polsce stosujà jà ju˝
Polskie Linie Kolejowe do znakowania
elementów trakcji w celu ich ochrony
przed z∏odziejami. Stosowana jest tak˝e w programie Bezpieczna Szko∏a,
w ramach którego dla zabezpieczenia
przed kradzie˝à, znakowane sà Êrodki
majàtku szkó∏ (sprz´t komputerowy,
RTV, wyposa˝enie pracowni itp.)
• DNA NIå, przeznaczony do weryfikacji
autentycznoÊci ubraƒ i innych tego typu produktów
• DNA ETYKIETA, w formie samoprzylepnej etykiety potwierdzajàcej autentycznoÊç produktu
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• DNA ÂLAD, w postaci markera zawartego
w materia∏ach oryginalnych, odró˝nianych
tym sposobem od podrobionych.
Nie da si´ ukryç, ˝e to u˝ytkownicy produktów sà ofiarami nieuczciwych producentów, którzy wprowadzajà do obrotu
podrobione produkty. Odbiorcy ponoszà
koszty produktów oryginalnych, a te niejednokrotnie nara˝ajà ich na ró˝nego rodzaju
niebezpieczeƒstwa, z utratà ˝ycia w∏àcznie.

Fot. 1. Mikroczàsteczka nanoszona w ramach systemu DNA èród∏o: Materia∏y informacyjne dostawcy systemu DNA

Z nieuczciwymi producentami, wprowadzajàcymi na rynek wyroby podrobione, nieodpowiedniej jakoÊci, cz´sto stwarzajàce zagro˝enie bezpieczeƒstwa podczas eksploatacji, mamy do czynienia
w równie˝ w logistyce. W tym przypadku
mam na myÊli palety ∏adunkowe p∏askie
drewniane. Dotyczy to szczególnie tych
powszechnie stosowanych w praktyce,
czyli palet ∏adunkowych o wymiarach
800 mm x 1200 mm – i to niezale˝nie, czy
sà to palety typu „EUR”, czy te˝ nie.
Wiadomo, ˝e palety typu „EUR” muszà
spe∏niaç wymagania karty UIC 435-2, ustanowionej przez Mi´dzynarodowe Towarzystwo Kolejowe (UIC – franc. Union Internationale des Chemins de fer). Palety typu

„EUR” mogà wytwarzaç producenci posiadajàcy licencj´ nadanà przez jednostk´ do
tego uprawnionà przez UIC. Palety przed
wprowadzeniem do sprzeda˝y powinny
zostaç sprawdzone – równie˝ przez jednostk´ do tego uprawnionà – czy spe∏niajà wymagania karty UIC 435-2. W Polsce
PKP przez wiele lat posiada∏o uprawnienia
do udzielania licencji na produkcj´ palet
tego typu i jà nadzorowa∏o. Niestety, 1 maja 2004 r. PKP CARGO SA czasowo utraci∏o
jednak uprawnienia do nadawania licencji
na produkcj´ palet. Powodem by∏o to, i˝
PKP CARGO SA nie potrafi∏o zapewniç odpowiedniej kontroli jakoÊci palet wprowadzanych do sprzeda˝y, posiadajàcych
oznakowanie zastrze˝one dla palet typu
„EUR”. Nieuczciwi producenci wprowadzili do sprzeda˝y bez odbioru wiele palet
posiadajàcych takie oznakowanie, których
jakoÊç nie spe∏nia∏a wymagaƒ karty UIC.
W praktyce spotkaç mo˝na równie˝ wiele palet ∏adunkowych p∏askich drewnianych
o wymiarach 800 mm x 1200 mm nie b´dàcych paletami typu „EUR”, których jakoÊç wykonania nie spe∏nia wymagaƒ odpowiednich norm. Z ca∏à pewnoÊcià nieuczciwoÊç producentów b´dzie wyst´powa∏a tak d∏ugo, jak d∏ugo jakoÊç palet wprowadzanych do sprzeda˝y nie b´dzie kontrolowana. W moim przekonaniu, jednym ze
sposobów potwierdzania jakoÊci palet mog∏oby byç praktyczne wykorzystanie do tego celu jednej z technologii systemu DNA.
Oznakowywanie nowych palet systemem
DNA pozwoli∏oby na równoczesne uwierzytelnienie jakoÊci tych˝e palet i ugruntowanie pozycji na rynku ich producenta.
Trzeba jednak otwarcie stwierdziç, ˝e
˝adna technologia nie zlikwiduje istniejàcego problemu, dopóki na rynku b´dà
odbiorcy palet ∏adunkowych nieodpowiedniej jakoÊci.

Fot. 2. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana typu „EUR” èród∏o: Materia∏y informacyjne dostawcy
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