
 
 
Atramenty i materiały eksploatacyjne

Dobór atramentów do 
znakowania pod kątem  
trwałości w cyklu życia  
produktu 

Ulotka użytkowa

Wyzwanie:

Warunkiem efektywnej identyfikacji jest 
skuteczna aplikacja oraz wysoka trwałość 
i jakość oznakowania, które może z czasem być 
narażone na działanie różnorodnych warunków 
i czynników środowiska. 

Zwykle doborem systemu znakowania i rodzaju tuszu do znakowanego podłoża 
zajmują się specjaliści w dziedzinie pakowania. Wybór podłoża ma oczywiście duży 
wpływ na wybór tuszu, jednak nie jest on jedynym ważnym czynnikiem wymagającym 
uwzględnienia. W ogromnej większości przypadków nadrukowany kod spełni swoje 
zadanie jedynie wówczas, gdy zachowa trwałość w całym cyklu życia produktu. 

Atuty oferty Videojet:

Od ponad 40 lat firma Videojet pomagają 
klientom podołać wyzwaniom związanym 
z trwałością oznakowania w cyklu życia 
produktów. Jak radzimy sobie z tymi 
wyzwaniami? 

Przez lata pracy opracowaliśmy i sformalizowaliśmy szereg sprawdzonych metod 
i procedur badawczych mających na celu symulację różnorodnych najtrudniejszych 
warunków eksploatacji produktów. W naszych badaniach odtwarzane są najtrudniejsze 
zastosowania i warunki, na które produkty są narażone w całym cyklu ich życia. Ponadto 
przeprowadzamy rygorystyczne próby terenowe, zapraszając klienta do udziału w celu 
sprawdzenia, czy tusz i drukarka spełniają jego oczekiwania w danym zastosowaniu. 

Wskutek zwiększonego 
nacisku na identyfikację 
produktu producenci muszą 
mieć możliwość identyfikacji 
i śledzenia produktów 
oraz komponentów nie tylko 
od zakładu produkcyjnego do 
pierwszego klienta w łańcuchu 
dostaw, lecz od początku do 
samego końca cyklu życia 
produktu.

Dr Mike Kozee

Wytłaczanie, bezpieczeństwo  
i dekorowanie produktów

Środowisko produkcyjne

Warunki składowania produktu

Transport

Eksploatacja

Recykling/zwrot



Wymagana trwałość oznakowania może być mierzona w latach, 
dniach, a nawet godzinach. Na przykład producent kabli dobiera 
tusz pod kątem przyczepności do materiału osłony z HDPE, lecz 
musi również wziąć pod uwagę sposób użycia kabla w warunkach 
na linii przesyłowej. Kabel musi wytrzymać trudne procedury 
przenoszenia i potencjalne narażenie na działanie substancji 
chemicznych i czynników środowiska eksploatacji przez wiele lat. 
Skrajnie odmiennym przykładem jest zastosowanie w zakładzie 
pakowania mięsa, gdzie tymczasowy kod śledzenia wewnętrznego  
i jakości jest nanoszony na poszczególne tacki z mięsem, które 
następnie po kilku godzinach są ponownie wykorzystywane. 

Tymczasowy kod jest usuwany w kąpieli z użyciem substancji żrących, 
nakładane jest nowe oznaczenie identyfikacyjne i proces się powtarza. 
Zastosowanie to jest związane z szeregiem surowych wymogów co do 
znakowania, ale dotyczą one stosunkowo krótkiego cyklu życia produktu. 
Innym ciekawym przykładem jest zastosowanie kodów tymczasowych  
na produktach przeznaczonych do późniejszej sprzedaży pod różnymi 
markami, w którym to przypadku producenci muszą opóźnić proces 
etykietowania ze względu na wydajność produkcji i przechowywania 
dużych ilości produktu. Zastosowanie kodów alfanumerycznych lub 
paskowych pozwala na odroczenie procesu etykietowania, dzięki  
czemu producent może optymalizować wydajność. 

W tym przypadku czas życia kodu jest dosyć krótki, rzędu dni czy tygodni, 
lecz wymogi trwałości lub czytelności związane z danym zastosowaniem 
mogą być surowe, jak na przykład odporność oznakowania na wilgoć  
i oleje, które mogą znajdować się na puszce, czy też na obróbkę wretorcie 
lub autoklawie.

Poza doborem materiału klient musi więc wziąć pod uwagę 
oczekiwany cykl życia samego kodu, który może być mierzony 
w godzinach, dniach lub latach.

„Producenci powinni wziąć pod 
uwagę czynniki środowiskowe 
w całym cyklu życia produktu, aby 
we współpracy z dostawcą tuszu 
zagwarantować optymalny sposób 
znakowania, spełniający wymogi 
producenta i jego klientów pod 
kątem jakości i trwałości”.

Inż.  
John Garrett

Starszy chemik  
Analiza podłoża

Czynniki środowiskowe
w cyklu życia produktu
Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas doboru tuszu jest 
nieuwzględnianie pełnego zakresu czynników środowiskowych 
oddziaływających na produkt w całym cyklu jego życia. Producenci 
zazwyczaj dokonują pełnej analizy trwałości oznaczenia wykonanego 
tuszem na każdym etapie procesu produkcji, jednak równie ważne jest 
uwzględnienie losów produktu po opuszczeniu zakładu produkcyjnego.



Zastosowanie i znaczenie  
kodów

Trwałość nadruku nabiera coraz większego znaczenia 
wraz z coraz powszechniejszym zastosowaniem kodów 
w różnorodnych procesach i z różnych przyczyn. 

Kody mogą być na przykład stosowane do oznaczania  
części samochodowych przeznaczonych do montażu 
z wykorzystaniem rozpoznawania kodu barwnego lub 
instrukcji. 

Producenci artykułów spożywczych stosują kody w celu 
śledzenia produktów w łańcuchu dostaw — zapewnia to 
świeżość dostarczanego do klientów towaru oraz ułatwia 
dystrybucję. Zabezpiecza także producenta przed zwrotami  
z tytułu wad produktów. 

Kody służą również jako nośniki danych dotyczących 
bezpieczeństwa oraz informacji wymaganych przepisami, 
potwierdzających, że dany produkt został wytworzony  
i przebadany zgodnie z określonymi przepisami bezpieczeństwa 
w budownictwie, dotyczących zastosowań, do których 
produkty te są dobierane, a następnie instalowane  
i kontrolowane. 

Trend do tworzenia coraz 
dłuższych łańcuchów 
dostaw o coraz większym 
zasięgu oraz narażenie 
na bardziej zróżnicowane 
czynniki środowiskowe 
wzdłuż łańcucha dostaw 
sprawił, że jakość kodów 
drukowanych nabrała 
ogromnego znaczenia. 



Czytelność  
i trwałość

Dobór tuszu do danego cyklu życia zależy od 
wymaganej czytelności i trwałości. Czytelność jest  
na ogół uwarunkowana kontrastem wizualnym 
oznakowania na danym podłożu oraz jakością  
nadruku dla celów odczytu i weryfikacji przez 
konsumenta lub w procesie automatycznym.

W tym ostatnim przypadku wysoka prędkość odczytu kodów 
oraz sprawność operacji przekazywania do magazynu  
i pobierania z niego mają szczególnie duże znaczenie  
w punktach kontroli łańcucha dostaw. Trwałość jest 
uzależniona od odpowiedniego dopasowania właściwości 
tuszu do właściwości podłoża, tak aby wytrzymałość  
tuszu była właściwie dobrana do parametrów powierzchni 
i materiału produktu, oraz od uwzględnienia modelu  
jego eksploatacji i cyklu życia podczas produkcji i w jego 
późniejszych fazach. Należy uwzględnić takie czynniki,  
jak dotykanie, uderzanie, toczenie, czy przyciskanie  
kodu/produktu do sąsiednich produktów w trakcie  
procesu produkcji.

Na przykład kody na denkach puszek mogą być narażone na 
dociskanie i ścieranie podczas zautomatyzowanego procesu 
przenoszenia i gotowania. Czynniki te mogą być całkowicie 
odmienne w różnych środowiskach lini produkcyjnych, na 
jakie produkt jest narażony w procesie eksploatacji, oraz  
w różnych środowiskach łańcucha dostaw.

Te czynniki środowiskowe mogą obejmować chłodzenie, 
wysoką temperaturę albo kontakt pomiędzy poszczególnymi 
produktami po zakończeniu produkcji, do którego może dojść 
podczas przenoszenia, przepakowywania lub transportu.



Trudne środowisko pracy 
dla drukarek
Atramenty Videojet zawsze spełniały oczekiwania firmy 
Baosheng oraz dobrze radziły sobie z intensywną eksploatacją, 
jednak drukarki pracują w szczególnie wymagających 
warunkach. Częstym problemem jest bardzo wysoka 
wilgotność i duże wahania temperatury. Powodem jest 
pogoda monsunowa, która wiosną i latem występuje  
w chińskiej prowincji Jiangsu. 

Jak powiedział Wan JiaQin, menedżer zakładu i technolog 
w firmie Baosheng, 

„Zakład jest narażony na działanie warunków atmosferycznych, 
które charakteryzują się dużymi wahaniami w poszczególnych 
porach roku, a nawet z dnia na dzień. Warunki mogą wahać 
się od chłodu i wysokiej wilgotności jednego ranka do 
gorącego i suchego popołudnia”.

Warunki te powodują problemy w przypadku drukarek 
do ciągłego druku atramentowego (CIJ) wcześniejszej generacji 
wykorzystujących atrament pigmentowy, które zostały 
zaprojektowane pod kątem podłączenia do sprężarek 
powietrznych znajdujących się w zakładzie produkcyjnym 
pobierającym powietrze z zewnątrz. Firma Videojet 
zaproponowała model 1710 — drukarkę do ciągłego druku 
atramentowego o wysokim kontraście, wykorzystującą 
atrament pigmentowy. Drukarka Videojet 1710 została 
opracowana z myślą o obsłudze najmocniejszych atramentów 
pigmentowych w nawet najtrudniejszych warunkach —  
bez blokowania głowicy drukującej. Pigmentowe atramenty  
o wysokim kontraście są szczególnie istotne dla klientów takich 
jak Baosheng, którzy muszą drukować wyraźne i czytelne 
oznakowania zgodne z wymogami ustawodawcy, a także 
informacje o instalacji i znaki markowe na ciemnych podłożach. 

Ju ChaoRong wyjaśnia:

„Nasze środowisko pracy jest dużym wyzwaniem. I Videojet 
1710 dobrze sobie tutaj radzi. Ponadto atramenty Videojet 
o wysokim kontraście są widoczne na wszystkich stosowanych 
przez nas podłożach. Atrament schnie bardzo szybko, 
zachowując doskonałą przyczepność i tym samym 
przyczyniając się do wysokiego tempa produkcji”.

Atramenty pigmentowe o wysokim kontraście na czarnej izolacji 
kabla

Firma Baosheng Group została założona w 1985 roku 
i jest największym i najbardziej konkurencyjnym 
producentem kabli w Chinach. Baosheng jest 
jednym z 500 czołowych przedsiębiorstw w Chinach, 
z zatrudnieniem na poziomie 3000 pracowników 
i wielkości rocznej sprzedaży w granicach 8 mld yuanów 
(około 1,27 mld USD). 

Firma wytwarza szeroki asortyment kabli i przewodów 
ogólnego zastosowania, elektroenergetycznych oraz 
telekomunikacyjnych, a także kabli specjalnych dla 
przemysłu wydobywczego i morskiego.

Ju ChaoRong, dyrektor (szef sekcji) ds. zarządzania technologią 
w firmie Baosheng, wyjaśnia potrzeby firmy w zakresie 
znakowania: 

„Czytelność znaków i odporność na rozmazywanie i przebijanie 
druku, gdy kabel jest nawinięty na szpulę, mają kluczowe 
znaczenie w przypadku naszych produktów i decydują  
o zgodności z wymogami prawnymi, wymaganiami naszej 
marki, jak również oczekiwaniami klienta. Ponadto 
znakowanie musi być odporne na tarcie przy rozwijaniu  
oraz instalacji produktu”.

Korporacja Baosheng Group z siedzibą 
w Chinach podjęła współpracę z firmą 
Videojet w celu znalezienia rozwiązania 
pozwalającego wykonać nadruk  
o wysokim kontraście na kablu  
w ciemnym kolorze. Nadruk musi 
zachować trwałość w całym cyklu 
używania produktu oraz w trudnych 
warunkach produkcyjnych.

Baosheng Group — studium przypadku



Metody badań przy opracowywaniu 
tuszów Videojet

Właściwości 
oznakowania Parametry Znormalizowane metody badania oznakowania 

atramentowego LTWD

Czytelność oznakowania

Kontrast wizualny

•	 Odporność na promieniowanie UV (3-lampowy fadeometr Q-Sun 3100HS)
•	 Sygnał kontrastu nadruku (kontrast skanu kodu) i rozmiar punktu
•	 Natężenie fluorescencji UV
•	 Test „Blue Wool” wg normy ASTM

Czytelność kodu kreskowego 
(liniowego/dwuwymiarowego), 

wg norm GS1, ISO/IEC 16022

•	 PCS (PCR + PRD) 
•	 Ostrość krawędzi (liniowa)
•	 Stopień wypełnienia, równomierność osiowa (dwuwymiarowa)
•	 Korekta błędu

Trwałość oznakowania  
(zakład produkcyjny)

Dopasowanie do podłoża pod 
względem przyczepności

•	 Rysowanie i zdzieranie 
•	 Linia przenikania smaru
•	 Kondensacja pary wodnej i zawilgocenia

Przenoszenie materiału  
Procesy produkcyjne

•	 Czas schnięcia, rysowanie i zdzieranie (tuszu suchego na dotyk)
•	 Autoklaw, obróbka wysokotemperaturowa
•	 Odporność na pasteryzację
•	 Uszkodzenie przez żrące środki myjące
•	 Uszkodzenie przez rozpuszczalnik

Trwałość oznakowania  
(cykl życia produktu)

Odporność oznakowania 
(eksploatacja i warunki otoczenia)

•	 Odporność na zarysowanie, zdzieranie i ścieranie palcami
•	 Odporność na chłodzenie/skroploną wodę
•	 Wodoodporność
•	 Uszkodzenia podczas transportu i ścieranie
•	 Usuwanie taśmy klejącej
•	 Ścieranie gumką „pink pearl”
•	  Zanurzenie w rozpuszczalniku (rozpuszczalniki motoryzacyjne, płyny 

hamulcowe, oleje przekładniowe, oleje napędowe)
•	 Odporność na rozlany izopropanol
•	 Zanurzenie w pojemniku z lodem
•	 Odporność na namaczanie i ścieranie wg normy Mil-Spec 202F

Opracowano i znormalizowano ponad 
dwadzieścia unikalnych metod badawczych 
w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami 
klientów w zakresie czytelności i trwałości 
kodów. Kilka z tych metod wymieniono poniżej.



Mgr inż.  
Sherry Washburn

Główny chemik Tusze do 
przetwórstwa spożywczego  
i nadruku pocztowego

„Badania te umożliwiają 
sprawdzenie, czy kody na  
produktach pozostają widoczne  
i czytelne na każdym etapie 
zautomatyzowanego procesu  
technologicznego oraz czy  
są odporne na temperaturę  
i działanie rozpuszczalników  
i agresywnych substancji  
chemicznych. Ponadto testy te  
pozwalają zagwarantować, że  
kod zachowa właściwy kontrast  
pomimo narażenia na działanie  
promieniowania UV 
w pomieszczeniach  
i w środowisku  
zewnętrznym”.

Inż.  
Russ Peters

Kierownik techników Badania  
i kwalifikacja środowiskowa  
tuszów/drukarek

Przyczepność kodu do produktu oraz ścieranie na linii produkcyjnej 
są testowane zgodnie ze znormalizowanymi metodami badania 
trwałości kodu. Symulujemy warunki środowiska produkcyjnego  
w celu badania przyczepności w obecności skroplonej pary wodnej 
i zanieczyszczeń powierzchni, takich jak środki antyadhezyjne na 
elementach z tworzyw sztucznych oraz smary na obrobionych 
częściach metalowych. 
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Kwestia kluczowa
Dobór właściwej drukarki do druku zmiennego 
do pracy na linii produkcyjnej, może mieć  
ogrony wpływ na czas i wydajność linii. Dobór 
odpowiedniego tuszu ma równie krytyczne 
znaczenie dla zapewnienia wysokiej wydajności 
produkcji oraz oznakowania spełniającego 
oczekiwania producenta w całym cyklu  
życia wyrobu.

Firma Videojet służy 
pomocą w doborze 
właściwej kombinacji 
drukarki i tuszu, 
pozwalającej osiągnąć cele 
produkcyjne i wymogi co 
do jakości wyrobu. 


