
Bezzapachowe i niskozapachowe rozwiązania  
z zakresu znakowania dla producentów słodyczy  
i wyrobów cukierniczych 

Niektóre wyroby cukiernicze, takie jak czekolada, pochłaniają 
zapachy, dlatego wymagają szczególnej rozwagi przy doborze 
rozwiązania z zakresu znakowania. Wybrane rozwiązanie nie 
powinno wpływać na produktywność.

Linie pracują szybko, rzadko się zatrzymują i wytwarzają 
wyroby, które są wrażliwe na warunki otoczenia. Technologia 
znakowania może być idealnie dopasowana do prędkości linii 
dzięki szybkiemu schnięciu, ale jeśli atrament jest na bazie 
silnego rozpuszczalnika i nie nadaje się dobrze do wyrobów 
wrażliwych na zapachy otoczenia, może się to odbić na jakości 
produktu. 

W tym poradniku technicznym opisano cztery główne 
technologie znakowania, które idealnie nadają się do 
znakowania słodyczy i wyrobów cukierniczych wymagających 
otoczenia bezzapachowego lub niskozapachowego. 

Przewodnik techniczny
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Oprócz wzrostu wymagań dotyczących 
prędkości występuje też coraz większa 
różnorodność produktów i formatów opakowań, 
co sprawia producentom dodatkowe problemy. 
Na przykład zdarza się, że producenci pakują 
pojedynczo ciastka z polewą czekoladową na 
jednej linii z prędkością 65 produktów na  
minutę, a jednocześnie na innej linii wytwarzają 
czekoladki z prędkością ponad 350 produktów 
na minutę. Niektórzy producenci osiągają nawet 
prędkość powyżej 500 produktów na minutę. 

Takie prędkości mogą stanowić wyzwanie  
dla niektórych technologii znakowania, które  
muszą szybko drukować i nanosić oznakowania 
stykające się potem z innymi opakowaniami lub 
szynami przenośnika. Chociaż wiele technologii 
znakowania cyfrowego spełnia wymagania 
producentów słodyczy i wyrobów cukierniczych 
dotyczące podłoży i prędkości, niektórzy 
producenci nie chcą zdecydować się na 
zastosowanie technologii, w których są 
stosowane atramenty na bazie MEK. Panuje 
powszechne przekonanie, że wszystkie 
atramenty stosowane w drukarkach CIJ i TIJ  
mają negatywny wpływ na jakość produktów. 
Chociaż w tych technologiach rzeczywiście są 
stosowane atramenty na bazie rozpuszczalnika, 
drukarki i atramenty różnią się między sobą.

Dopasowanie do 
prędkości linii i 
jednoczesny brak 
zapachów związanych  
z drukowaniem 
Pragnąc sprostać wymaganiom firm z branży słodyczy  
i wyrobów cukierniczych, producenci maszyn pakujących stale 
przesuwają granice możliwości swoich urządzeń i nieustannie 
dostarczają na rynek nowe, jeszcze szybsze modele.

Podążając 
za trendami, 
producenci zaczęli 
wytwarzać wyroby 
jednoporcjowe 
i o mniejszych 
rozmiarach, które 
są produkowane 
z większymi 
prędkościami 
niż wyroby 
pełnowymiarowe.



Uniwersalne rozwiązania z zakresu 
znakowania dopasowane do potrzeb 
linii i znakowania

Producenci słodyczy i wyrobów cukierniczych mają do wyboru wiele 
analogowych technologii znakowania, np. znakowarki rolkowe czy 
urządzenia do wytłaczania na gorąco. Mogą też wybrać rozwiązanie 
spełniające określone potrzeby spośród drukarek cyfrowych, np. 
laserowych lub termotransferowych (TTO). W porównaniu z drukarkami 
analogowymi urządzenia cyfrowe mogą zapewnić większą niezawodność, 
ochronę przed błędami i szybszą zmianę ustawień, a dodatkowo ich 
całkowity koszt posiadania jest zazwyczaj niższy.

Drukarki cyfrowe potrafią doskonale nadążać za wymaganiami stawianymi 
przez różnice w szybkości linii pakujących systemem flow-pack. Sprawdzają 
się zarówno przy stosunkowo wolnym owijaniu ciastek z polewą 
czekoladową, jak i przy wyjątkowo szybkim pakowaniu czekoladek. Systemy 
TTO, CIJ, TIJ i laserowe są wyjątkowo dobrze przystosowane do znakowania 
z dużą prędkością oraz bez emisji lub z małą emisją zapachów; mogą być 
też wyposażone we wspólny interfejs użytkownika oprogramowania do 
zarządzania różnymi technologiami druku.

Głównymi kryteriami decydującymi o wyborze technologii druku przez 
producentów są: prędkość linii, podłoże opakowań, miejsce znakowania  
i tolerancja emisji zapachu. Bardzo ważna jest też integracja z linią, 
ponieważ różne technologie można integrować w różnych miejscach linii. 
Integracja z maszyną pakującą (typu flow-pack, pakującą w kartony,  
z pionowym kształtowaniem, napełnianiem i zamykaniem itd.) jest 
idealnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia najlepszą kontrolę nad 
umieszczaniem oznakowań na opakowaniu, a co za tym idzie, oznakowania 
o wyższej jakości. Chociaż najłatwiejszym miejscem do integracji jest 
przenośnik, takie umiejscowienie może powodować niewyraźne 
oznakowania ze względu na naturalne wibracje produktów na przenośniku. 
Poniżej przedstawiono przykład linii produkcyjnej z pokazanymi możliwymi 
miejscami integracji różnych technologii druku. 

Systemy znakowania laserowego 
Wiązka światła podczerwonego tworząca znaki przez ich 
wypalenie na powierzchni opakowania.

Termiczny druk atramentowy (TIJ) 
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego, stosowana 
głównie do drukowania kodów 2D DataMatrix i innych kodów 
kreskowych.

Ciągły druk atramentowy (CIJ) 
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego, umożliwiająca 
nanoszenie do pięciu wierszy tekstu i dwuwymiarowych kodów 
kreskowych na różnorodnych opakowaniach, w tym również 
nieruchomych (z wykorzystaniem systemów przesuwnych).

Druk termotransferowy (TTO) 
Cyfrowo sterowana głowica drukująca precyzyjnie wytapia tusz  
z taśmy bezpośrednio na elastyczne folie. Metodą tą można 
uzyskiwać na bieżąco wydruki o wysokiej rozdzielczości.
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Dlaczego ta technologia?
Drukarki CIJ zapewniają proste linie oznakowań i idealnie nadają się do zastosowań  
z pakowaniem systemem flow-pack. Stanowią opłacalne rozwiązanie dla producentów 
małych i średnich partii produkcyjnych oraz łatwo integrują się z istniejącymi urządzeniami 
produkcyjnymi. Atramenty drukarek CIJ są szybkoschnące, a drukarki mogą współpracować 
z liniami wyrobów cukierniczych o dużej szybkości — do 500 opakowań na minutę. Chociaż 
w tej technologii znakowania stosowane są atramenty na bazie rozpuszczalników (np. MEK), 
zaawansowani producenci oferują atramenty CIJ, których można używać do wyrobów 
wrażliwych na zapach, takich jak czekolada. Ta technologia znakowania jest także 
bezkontaktowa i nie powoduje dziurawienia opakowania. 

Uwarunkowania zastosowań
W przypadku wyboru technologii CIJ należy stosować tusze takie jak np. V421. To 
praktycznie bezzapachowy tusz na bazie metanolu, który nie zawiera MEK i stanowi  
idealne rozwiązanie dla linii pakowania czekolad systemem flow-pack. Ten tusz sprawdza 
się dobrze na liniach pracujących z umiarkowaną prędkością i zasycha mniej więcej w ciągu 
dwóch sekund (w zależności od konkretnego zastosowania), a ponadto charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością na wykorzystywanych powszechnie opakowaniach wyrobów 
cukierniczych, w tym na workach polietylenowych i foliach kurczliwych. Tam, gdzie 
potrzebna jest jeszcze większa prędkość, odpowiedni będzie tusz V462 na bazie etanolu, 
który zasycha w ciągu sekundy. Charakteryzuje się on słabym zapachem, a w kwestii 
przyczepności na błyszczących podłożach dorównuje tradycyjnym tuszom na bazie MEK.

Ciągły druk  
atramentowy
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Termiczny druk  
atramentowy

Dlaczego ta technologia?
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku technologii CIJ, również  
w ramach technologii TIJ wykorzystywane są tusze na bazie 
rozpuszczalnika, które charakteryzują się szybkim czasem schnięcia, przez 
co sprawdzają się idealnie na szybkich i wydajnych liniach produkcyjnych. 
Zalety technologii TIJ obejmują niewielkie wymiary, prostą konserwację 
oraz łatwość integracji z liniami produkcyjnymi. Jej wyjątkową cechą jest 
możliwość druku wysokich oznaczeń w dużej rozdzielczości, w tym kodów 
kreskowych oraz kodów do zastosowań w grach i konkursach. Drukarki TIJ 
emitują wprawdzie zapach, jednak jest on obecny wyłącznie podczas 
drukowania, co odróżnia je od urządzeń wykorzystujących pozostałe 
technologie, z których zapach wydobywa się zawsze, gdy tylko są 
włączone. Tradycyjne drukarki TIJ sprawdzają się idealnie w przypadku 
druku na podłożach porowatych, jednak dzięki postępowi technicznemu 
w ostatnich latach umożliwiają one także druk w wysokiej rozdzielczości na 
podłożach nieporowatych. Procesy wykorzystywane w ramach technologii 
TIJ, podobnie jak ma to miejsce w przypadku technologii CIJ, nie powodują 
dziurawienia opakowania.

Uwarunkowania zastosowań
Technologia TIJ nie była dotychczas idealnym rozwiązaniem dla branży 
słodyczy i wyrobów cukierniczych, a to z uwagi na odbiegającą od ideału 
przyczepność na podłożach nieporowatych. Firma Videojet stworzyła 
pierwszy wkład TIJ z wykorzystaniem tuszy na bazie MEK. Stanowi on 
wsparcie dla producentów przy procesach druku na materiałach 
nieporowatych, w tym foliach i tworzywach sztucznych, powszechnie 
wykorzystywanych w zastosowaniach obejmujących pakowanie 
systemem flow-pack. Jednak ilość wykorzystanego MEK stanowi jedynie 
ułamek ilości stosowanej w zwykłych tuszach CIJ, co przekłada się na słaby 
zapach i mniejszą emisję do środowiska. Wreszcie, w przeciwieństwie do 
innych systemów TIJ, zgłoszony do opatentowania system Cartridge 
Readiness System™ firmy Videojet pomaga zapewnić wysoką jakość 
oznakowań nawet po wystąpieniu przerw w produkcji. 

Ilustracja 1

Krok 1: 
Oczekiwanie 

na sygnał 
drukowania

Krok 2: 
Pod wpływem 

ciepła tworzy się 
pęcherzyk pary

Krok 3: 
Ciśnienie pary 
wypycha tusz 
przez dyszę

Krok 4: 
Pęcherzyk 

kurczy się, a tusz 
z powrotem 

wypełnia pustą 
przestrzeń

Grzałka

Atrament
Dysza
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Dlaczego ta technologia?
W przeciwieństwie do technologii CIJ i TIJ w ramach technologii TTO nie 
wykorzystuje się rozpuszczalników, przez co nie mają miejsca emisje do 
środowiska. Zamiast nich stosowana jest taśma, którą po zużyciu można 
zutylizować bez konieczności zajmowania się dodatkowo substancjami 
niebezpiecznymi. Procesy wykorzystywane w ramach technologii TTO, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku technologii CIJ i TIJ, nie 
powodują dziurawienia opakowania. Technologia TTO charakteryzuje się 
dosłownie natychmiastowym czasem schnięcia, dlatego też sprawdza się 
idealnie w przypadku maszyn pakujących typu flow-pack, gdzie produkty 
szybko wchodzą w kontakt z szynami lub innymi towarami.

Jedną z jej podstawowych zalet jest możliwość drukowania informacji  
w wysokiej rozdzielczości, np. logo, danych dotyczących wartości 
odżywczych, numerów partii i dat ważności. Dzięki tej funkcji firmy 
zajmujące się produkcją wyrobów cukierniczych mogą wykorzystywać  
do różnych produktów folię uniwersalną oraz nanosić informacje 
odnoszące się do konkretnych produktów na etapie pakowania. Pozwala  
to zaoszczędzić czas potrzebny na zmiany produkcyjne oraz obniżyć 
koszty przechowywania zapasów. Ograniczenia tej technologii są  
związane z typowymi prędkościami drukowania, które nie przekraczają  
400 opakowań na minutę, oraz z koniecznością zatrzymania linii w celu 
wymiany taśmy.

Uwarunkowania zastosowań
Drukarki TTO muszą być zintegrowane z urządzeniami pakującymi. Mimo 
takiej samej funkcjonalności urządzenia pakujące poszczególnych 
producentów różnią się budową, co może powodować konieczność 
stosowania specjalnych wsporników montażowych i innych akcesoriów. 
Dlatego tak ważne jest znalezienie firmy, której doświadczenie oraz oferta 
oprogramowania i akcesoriów umożliwią bezproblemową integrację. 
Drukarki termotransferowe są wreszcie niezwykle niezawodne i wymagają 
minimalnej konserwacji w porównaniu do urządzeń wykorzystujących 
pozostałe technologie znakowania. Niektóre spośród drukarek 
termotransferowych są w stanie wykorzystać taśmę do maksimum, co 
przekłada się na oszczędności na tym materiale oraz na skrócenie 
przestojów związanych z wymianą taśmy.

Podawanie materiału

Podawanie taśmy

Druk termotransferowy
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Systemy znakowania  
laserowego

Dlaczego ta technologia?
Znakowanie laserowe sprawdza się idealnie wszędzie tam, gdzie  
w grę wchodzą duże ilości produktów; ponadto technologia ta spełnia  
z naddatkiem typowy w branży słodyczy i wyrobów cukierniczych  
wymóg określony na poziomie 400 elementów na minutę. Zamiast  
„druku” w tradycyjnym tego słowa znaczeniu ma miejsce grawerowanie 
odpowiednich oznaczeń na produktach. W przypadku technologii 
laserowej, w ramach której nie wykorzystuje się żadnych tuszy ani płynów, 
nie trzeba zastanawiać się nad kwestią zapachu tuszu oraz jego wpływu  
na odsłonięty produkt. Niemniej jednak, inaczej niż ma to miejsce  
w odniesieniu do drukarek CIJ i TIJ, drukarki laserowe wymagają 
stosowania wyciągu dymu oraz filtra (są to jedyne materiały eksploatacyjne 
wymagane na potrzeby tej technologii), które natychmiast usuwają 
wszystkie cząsteczki powstające podczas procesu znakowania laserowego. 
Dodatkową zaletą tej technologii jest jej ekologiczność, co wynika z faktu, 
że lasery nie emitują do atmosfery lotnych związków organicznych. Przy 
prawidłowej konfiguracji lasera ryzyko przedziurawienia opakowania  
jest niewielkie. Dobrym sposobem na całkowite uniknięcie tego 
niebezpieczeństwa jest znakowanie na klapie opakowania i osłanianie  
jego głównej warstwy ochronnej.

Uwarunkowania zastosowań
Laser to doskonały wybór, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie  
w grę wchodzą duże prędkości i konieczność ograniczenia czynności 
konserwacyjnych. Firma Videojet oferuje większe pola znakowania 
umożliwiające dosłownie jednoczesne znakowanie dwóch opakowań oraz 
zaoszczędzenie na kosztach zakupu dwóch laserów wykonujących tę samą 
pracę. Duże pole znakowania pozwala także zoptymalizować ustawienia 
mocy i unikać przepalania folii. Oferujemy największy wybór konfiguracji 
lasera w branży, dlatego też chętnie pomożemy w zidentyfikowaniu tej, 
która będzie odpowiadała Twoim zastosowaniom. Oznacza to brak 
konieczności zakupu lasera o mocy (i cenie) większej niż wymagana. 

Silniki galwanometryczne
Laser

Zwierciadło galwanometru: 
Oś X

Soczewki skanujące

Produkt

Zwierciadło 
galwanometru: 
Oś Y
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Korzyści oferowane przez firmę Videojet: 
Dzięki ponad czterem dekadom doświadczeń w branży firma Videojet rozumie nie  
tylko kwestie związane z technologią znakowania, ale także niuanse produkcji słodyczy  
i wyrobów cukierniczych. 

Dysponujemy wiedzą fachową pozwalającą nam formułować zalecenia dotyczące potencjalnych interakcji pomiędzy 
wybranym rozwiązaniem z zakresu znakowania i wykorzystywanymi w jego ramach materiałami eksploatacyjnymi  
a Twoim produktem. Dodatkowo dzięki naszym terenowym specjalistom w dziedzinie zastosowań, najnowocześniejszym 
laboratoriom testowym oraz największej w branży sieci serwisowej możemy pomóc Ci podjąć właściwą decyzję 
dotyczącą znakowania oraz wybrać tusz odpowiedni dla Twoich produktów i potrzeb.

W zależności od konkretnego zastosowania oraz obszaru działalności możemy zaoferować:

•	 Rozwiązania bezzapachowe i niskozapachowe

•	 Wysokiej jakości oznaczenia — od prostych po złożone

•	 Dobrą przyczepność, nawet na błyszczących opakowaniach

•	 Możliwości druku z dużą prędkością, w tym na liniach pakowania systemem flow-pack

•	 Rozwiązania przyjazne dla środowiska

Więcej informacji na temat naszej kompletnej gamy produktów i usług można uzyskać, kontaktując się  
z przedstawicielem handlowym i zlecając jednemu z naszych specjalistów wykonanie bezpłatnego audytu  
linii produkcyjnej. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.videojet.pl.
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Zadzwoń pod numer 887 444 600
napisz na adres marketing@videojet.com 
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o 
Ul. Kolejowa 5/7  
01-217 Warszawa, Polska

© 2014 Videojet Technologies Sp. z o.o — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmian w specyfikacji bez 
uprzedniego powiadomienia.

Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów w dziedzinie produktów do drukowania na bieżąco, znakowania 
i kodowania, płynów do określonych zastosowań oraz serwisu urządzeń  
w całym cyklu eksploatacji.
Naszym celem jest służenie pomocą klientom z branży 
produkcji pakowanych artykułów konsumenckich, produktów 
farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu 
wydajności, ochronie i rozwoju ich marek oraz podążaniu za 
trendami na rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest 
liderem technologii i ekspertem w dziedzinie zastosowań 
ciągłego druku atramentowego (CIJ), termicznego druku 
atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, druku 
termotransferowego (TTO), znakowania i etykietowania 
opakowań zbiorczych oraz różnych technologii drukowania.  
Na całym świecie zainstalowanych jest ponad 325 000 drukarek 
firmy Videojet. 

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu 
miliardach produktów dziennie. Firma oferuje pomoc w zakresie 
sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz zastosowań swoich 
rozwiązań za pośrednictwem ponad 3000 pracowników biur 
firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna 
firmy Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów  
i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.

Siedziba światowa

Biura sprzedaży i obsługi firmy 
Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje z biurami sprzedaży i obsługi 
firmy Videojet

Kraje z biurami sprzedaży i obsługi 
partnerów firmy Videojet


