
Blekk og forbruksvarer

Velge kodeblekk for  
produktets livsløp 

Applikasjonsmelding

Utfordringen:

Vellykket sporbarhet er avhengig av 
effektiv bruk og varig holdbarhet av lesbare 
kvalitetskoder – koder som over tid kan 
utsettes for en rekke utfordrende forhold og 
miljøer. 

Tradisjonelt sett har emballasjeselskaper valgt en kodeløsning og blekk som samsvarer 
med substratene de merker. Valg av substrat påvirker selvsagt valg av blekk, men valget 
bør ikke stanse der. I nesten alle tilfeller har den trykte koden bare verdi hvis den varer 
lenger enn produktets forventede livssyklus. 

Videojets fordel:

Videojet har løst kundenes 
livssyklusutfordringer i over 40 år.  
Hvordan håndterer vi disse utfordringene? 

I løpet av årene har vi utviklet og formalisert veletablerte testmetoder og prosesser for å 
simulere en matrise for de mest krevende kundemiljøene. Testene våre reproduserer 
kundenes tøffeste bruksområder og forholdene som produktene gjennomgår i løpet av 
hele livssyklusen. I tillegg gjennomfører vi grundige feltforsøk som vi oppfordrer kunden 
til å delta i, for å sikre at blekket og skriveren presterer på det aktuelle bruksområdet. 

Den økte oppmerksomheten 
rundt produktsporbarhet har 
ført til et større behov for 
produsenter å identifisere 
og spore produkter og 
komponenter – ikke bare 
fra produksjonspunktet til 
opprinnelig kunde, men 
gjennom hele livssyklusen til 
produktet. 

Mike Kozee 
Ph.D.
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Den påkrevde levetiden for koden kan måles i år, dager eller til og 
med timer. En kabelprodusent velger for eksempel blekk som skal 
matche adhesjon til HDPE-mantelmaterial, men produsenten må 
også vurdere hvordan kabelen brukes i kraftoverføringsmiljøet. Den 
må overleve en rekke utfordrende håndteringsmetoder, potensiell 
eksponering for kjemikalier og miljøene der den brukes, muligens i 
mange år. I andre enden av skalaen, i et kjøttpakkeanlegg, festes en 
midlertidig intern sporings- og kvalitetskode på individuelle 
kjøttbrett, som brukes på nytt innen et par timer. 

Den midlertidige koden fjernes i en kaustisk vask, brettet desinfiseres, en ny 
sporbarhetskode festes og prosessen starter på nytt. Dette bruksområdet 
har mange kodekrav, men bare over en relativt kort levetid. Et annet 
interessant eksempel er hvordan «midlertidige» koder brukes i såkalt 
«Brite»-lagerføring der produsenter må utsette merking på grunn av 
effektiv masseproduksjon og lagring. Bruk av alfanumeriske eller strekkoder 
gjør det mulig å utsette merking slik at produsenter kan maksimere 
effektivitet. 

Disse har vanligvis moderat kodelivssyklus målt i dager eller uker, men disse 
bruksområdene kan også medføre krevende krav til kodens lesbarhet og 
holdbarhet, for eksempel gjennomtrengende fuktighet og oljer som kan 
være på boksen eller motstandsdyktighet mot retort- eller 
autoklavbehandling.

I tillegg til valg av material må kundene vurdere forventet livssyklus 
for selve koden – enten denne livssyklusen måles i timer, dager  
eller år.

«Ved å vurdere livssyklusens 
miljø kan produsenter 
samarbeide med 
blekkleverandøren for å sikre at 
de får en kode som best mulig 
stemmer overens med egne 
og kundenes forventninger til 
kodens kvalitet og varighet.»

John Garrett 
B.S.

Senior kjemiker 
Substratanalyse

Livssyklusens miljø

En av de vanligste fallgruvene ved valg av blekk er å ikke vurdere alle 
forholdene som produktet gjennomgår i hele livssyklusen. Produsenter 
foretar gjerne en full vurdering av blekkodens ytelse i alle trinn i 
produksjonsprosessen, men det er like viktig å se på hva som skjer når 
produktet forlater anlegget.



Bruk av koder  
og deres viktighet

Langvarig, holdbar utskrift blir stadig viktigere etter 
hvert som koder brukes i en rekke ulike prosesser og av 
en rekke ulike årsaker. 
 
Koder kan brukes til å merke bildeler for visuell montering via 
fargekode eller instruksjoner. 

 

Koder brukes av matprodusenter til å spore produkter i 
forsyningskjeden, formidle ferskhet overfor kunder og 
lagerbeholdning til distributører, men også til å begrense 
produsentens produktansvar og/eller eksponeringsrisiko for 
tilbakekalling. 

Koding brukes også til å formidle sikkerhetsinformasjon og 
lovbundet informasjon, for å bekrefte at produkter er spesielt 
produsert og testet for å overholde bestemte 
byggesikkerhetsforskrifter der de velges, installeres og senere 
kontrolleres. 

Veksten i lengre og mer 
globale forsyningskjeder 
og eksponering for en 
rekke ulike miljøer i 
forsyningskjeden har ført 
til at det legges stor vekt 
på den trykte koden. 



Lesbarhet og  
holdbarhet

Valg av blekk for livssyklus er basert på lesbarhet og 
holdbarhet. Lesbarhet fastslås vanligvis av visuell 
kontrast mot et gitt substrat og utskriftskvalitet for 
forbruker eller automatisk avlesing og verifisering.

Sistnevnte er spesielt viktig i forsyningskjedens kontrollpunkter 
for å sikre høy avlesningssuksess av strekkode og effektive 
lagerførings- og plukkeoperasjoner. Holdbarhet fås ved å 
justere substrategenskaper i henhold til blekkodens adhesjon 
– fleksibiliteten til blekkets matchende overflatetilstand og 
egenskapene til produktmaterialet, og å vurdere kundens 
modell og livssyklus i produksjonsprosesser og utover. Det kan 
være om blekkoden/produktet berøres, dyttes, rulles eller 
presses mot nærstående produkter i løpet av 
produksjonsprosessen.

Koder på bunnen av bokser kan for eksempel føre til stort 
press og avslipende effekt på kodene i løpet av automatiserte 
håndterings- og kokeprosesser. Disse utfordringene kan være 
svært forskjellige i forhold til hvordan et produkt brukes, eller 
hvilke miljøer som oppleves i forsyningskjeden.

Disse miljøfaktorene kan inkludere kjøleanlegg, høy 
temperatur eller kontakt mellom produktene etter prosessen, 
noe som kan skje under håndtering, ompakking, eller 
transport.



Tøft miljø en utfordring 
for skriverne
Videojet-blekket har alltid levd opp til Baoshengs 
forventninger og høy produksjon, men skriverne brukes i et 
spesielt utfordrende miljø. Ekstrem luftfuktighet og store 
temperatursvingninger er hyppige problemer på grunn av 
monsunene som påvirker Jiangsu-provinsen i Kina om våren 
og sommeren. 

Ifølge Wan JiaQin, anleggssjef og teknisk leder ved Baosheng: 

«Anlegget er utsatt for ytre værforhold, som kan svinge mye 
med årstidene eller til og med dagen. Miljøet kan variere fra 
kaldt og fuktig om morgenen til varmt og tørt om 
ettermiddagen.»

Disse forholdene kan skape problemer for tidlige generasjoner 
med kontinuerlig blekkskrivere som kjører pigmentert blekk, 
siden de er utviklet for å koples til produksjonsanleggets 
luftkompressorer, som trekker luft fra miljøet utenfor. Videojet 
anbefalte deres 1710 kontinuerlig blekkskriver med høy 
kontrast, som kjører pigmentert blekk. Videojet 1710-koderen 
er spesialutviklet for å levere pigmentert blekk selv i de mest 
utfordrende miljøene – uten å tilstoppe skriverhodet. 
Pigmentert blekk med høy kontrast er spesielt viktig for kunder 
som Baosheng, som må lage svært lesbare lovbestemte koder, 
installasjonsinformasjon og merkevaremerker på mørkt 
underlag. 

Ju ChaoRong forklarer:

«Vi har utfordrende driftsforhold. Og Videojet 1710 fungerer 
uten problemer. Dessuten er Videojet-blekk med høy 
kontrast synlig på alle substratene. Blekket tørker veldig 
raskt og har svært god hefteevne, noe som støtter den raske 
produksjonshastigheten vår.»

Pigmentert blekk med høy kontrast på svart kabelmantel

Baosheng Group ble opprettet i 1985 og er Kinas største 
og mest konkurransedyktige kabelprodusent. Baosheng 
er en av de fremste 500 virksomhetene i Kina, med  
3000 ansatte og salgsvirksomhet for 8 milliarder yuan 
(ca. 1,27 milliarder amerikanske dollar). 
 
Baosheng produserer mange forskjellige strøm- og 
kommunikasjonskabler og -ledninger til generell bruk 
samt spesialkabler for gruvedrifts- og sjøfartsindustrien.

Jo Baosheng ChaoRong, leder for teknologistyring, forklarer 
selskapets kodingsbehov, 

Baosheng Group basert i Kina, 
jobbet med Videojet for å finne en 
løsning på deres behov for en høy 
kontrastpigmentert blekkode på 
mørk farget kabel som også ville 
tåle en tøff produktlivssyklus og 
tøffe kodingsforhold.

Kasusstudie: Baosheng Group 



Videojets testmetoder for  
blekkutvikling

Blekkodeattributter Parametere Standardiserte metoder for LTWD-blekkodetesting

Blekkodens lesbarhet

Visuell kontrast

•	 UV-motstand (Q-Sun 3100HS 3-bulb fadeometer)
•	 Utskriftskontrastsignal (kodeskannekontrast) og punktstørrelse
•	 UV-fluorescens-intensitet
•	 Blue Wool ASTM

Strekkodens lesbarhet 
(lineær/2-D), GS1, ISO/IEC 

16022-standarder

•	 PCS (PCR + PRD) 
•	 Kantskarphet (lineær)
•	 Trykkvekst, aksial uniformitet (2-D)
•	 Feilkorrigering

Blekkodens holdbarhet 
(produksjonsanlegg)

Adhesjon som matcher substrat
•	 Riper og merker 
•	 Penetrering av linjesmøremiddel
•	 Kondens og fuktgjennomtrenging

Materialhåndtering 
Produksjonsprosesser

•	Tørketid, riper og skraper (ikke klebrig)
•	Autoklav retort, behandling ved høy temperatur
•	 Pasteuriseringsmotstand
•	 Fjerning med lutvask
•	 Fjerning med løsemiddel

Blekkodens holdbarhet 
(produktlivssyklus)

Blekkodens robusthet (kundebruk 
og omgivelsesforhold)

•	 Mostand mot riper, merker og fingeravtrykk
•	 Motstand mot kjøling/kondens
•	 Vannfasthet
•	 Produkt-til-produkt-overføring og slitasje
•	 Trykkfølsom fjerning av tape
•	 Pink pearl-viskelær
•	 Nedsenkning i løsemiddel (bil, bremsevæske, girkasse, drivstoffoljer)
•	 Motstand mot IPA-søl
•	 Nedsenkning i isbøtte
•	 Mil-Spec 202F bløtlegging og slitasje

Over to dusin unike testmetoder har blitt 
utviklet og standardisert for å overholde 
kundens krav til lesbarhet og holdbarhet. 
Mange av dem inkluderer:



Sherry Washburn 
M.S.

Hovedkjemiker 
Matbehandling og postblekk

«Disse testene skal sikre at 
kodene på produktene forblir 
synlige og leselige gjennom 
automatisert behandling og 
at de overlever temperatur og 
miljøeksponering av løsemidler 
og etsende kjemikalier. I 
tillegg sørger disse testene 
for at passende kodekontrast 
kan opprettholdes til tross for 
eksponering for UV-bestråling 
inne og ute.»
Russ Peters  
B.S.

Teknisk leder 
Blekk/Skriver miljøtest  
og kvalifisering

Standardiserte testmetoder for kodeholdbarhet tester kodens 
kontaktadehesjon fra produkt til produkt og produksjonslinjeslitasje. 
Vi simulerer kundens produksjonsmiljøer for å teste adhesjon til tross 
for kondens og overflatekontaminasjon, som formslippmiddel på 
plastdeler og smøremiddel på maskindeler i metall. 
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Kort sagt
Når det gjelder valg av innebygde variable 
koder, kan riktig skriver påvirke 
produksjonslinjens oppetid og gjennomløp. 
Valg av riktig blekk er like viktig for å sikre både 
effektiv produksjon og koder som lever opp til 
forventningene dine gjennom hele levetiden til 
produktene.

La Videojet hjelpe deg 
med å velge riktig 
kombinasjon av skriver 
og blekk for å overholde 
produksjonsmål og 
produktytelsesbehov. 


