Rätt emballage

bibehåller de goda egenskaperna

Segment | elektrostatisk urladdning

Produkter, transportflöden och truckhantering, ser väldigt sällan likadana ut hos
olika företag. Detta gör att alla företag har olika behov. För att kunna ge den
högsta upplevda nyttan till det lägsta priset har vi utvecklat ett emballagesystem
med flera valmöjligheter. CrossBorders produkter anpassas enkelt till de
varierande kundbehoven vilket sänker kostnader. De stora besparingarna vid köp
av emballage är sänkta kostnader runt emballaget.

Bibehållen lastförmåg

Ingen nedsvärtning, ingen gnist
Redan under 60-talet upptäckte man att MOS-transistorn var känslig för elektrostatiska
urladdningar (ESD). Sedan dess har en mängd olika typer av halvledare utvecklats med allt
tunnare ledare och mindre isolationsavstånd. Detta har medfört att känsligheten för ESDskador har ökat. Skador som orsakas av ESD kan delas in i två grupper. Antingen upphör
funktionen på komponenten direkt vid en urladdning eller så uppstår ett latent fel. Kostnader
som orsakas av ESD-skador blir ofta omfattande i både produktion och service. Även andra
områden än elektronikindustrin berörs av detta fenomen, sjukvården, bilindustrin, it-branschen
och plastindustrin är några exempel. Andra problem som kan uppstå är explosionsrisker,
dammproblem, personligt obehag mm.
Statisk elektricitet uppstår genom kontakt, friktion och separation av material. Det går inte att
förhindra statisk elektricitet, men det går att begränsa påverkan. Ta bort de uppladdningsbara
materialen och ersätta dessa med ESD-godkända produkter.

Rätt Material
Det absolut vanligaste felet på arbetsplatser inom EPA (ESD-säkert område) är inte bristen
på skyddsutrustning utan på allt felaktigt material som används. Wellpappkartonger, backar
och pallar i trä, sopcontainrar i uppladdningsbar (obehandlad) plast, hyllplan i trä för förvaring,
vanliga pärmar för dokumentation, plastfickor av vanlig plast för att skicka runt papper i, vanliga
icke avledande stolar och rullvagnar, obehandlade plexiglashuvar på maskiner, förvaring av
mekaniska komponenter i vanliga färgglada uppladdningsbara plastaskar – ja, listan kan göras
hur lång som helst. Papper, trä och bomull tillhör avdelningen opålitliga material. Sommartid vid
hög luftfuktighet är de helt neutrala men vid torrare klimat kan de ladda upp sig till avsevärda
spänningar.
Våra krage XS2 kan beställas med ytbeläggningen som skapar jordande ytskikt med god
korrosionsbeständighet. Samma ytbeläggningen återfinns ofta på tankmunstycken på
bensinstationer och inom offshoreindustrin, där man vill eliminera risker för gnistbildning. Även
inom flygindustrin finns lämpliga användningsområden.
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XP1 lastbärare med uppfälld och nedfälld XS2 krage

Ingen gnistbildning
Alla material som finns inne på ett ESD-säkert område (EPA) ska vara antingen lågladdande eller
ledande så att avledning kan ske till jord. Lågohmiga material kopplade till jord laddar inte upp
sig, men kan vid kontakt ändå orsaka gnistbildning om kretskort eller komponent är uppladdad.
Metall är ett ledande och lågohmigt material. För att undvika gnistbildning kan CrossBorders
XP1 beläggas med ett högohmigt material.

Ingen nedsvärtning
Stål är ett material som är naturligt konduktivt, det vill säga ledande. En stor fördel med att stålet
är naturligt konduktivt är att man inte behöver tillsätta additives (tillsatser) som skapar problem
vid användningen av emballaget. En vanlig tillsats i material som inte är konduktivt är kol. Kol
som tillsats gör att emballaget svärta, det vill säga gör svarta marken på golven, i pallställen, etc.
Att inte få svarta märken innebär självklart lägre städkostnader och en trivsammare arbetsmiljö.

Bibehållen lastförmåga
CrossBorders XP1 lastbärare och XS2 krage är ett ESD alternativ med samma goda stabilitet

* Gäller både XP1 lastbärare och XS2 2eKrage

1.500 kg

1.500 kg
Pallställ

Statisk

6.000 kg*

Dynamisk

och lastförmåga som en Euro pall och pallkrage av trä.

CrossBorder utvecklar, tillverkar och säljer emballagesystem som utmanar den konventionella
pallindustrin.CrossBorders ambition är att vara det hållbara och kundorienterade företaget som
flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar. Huvudkontor,
utveckling och tillverkning finns i Trelleborg.
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