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Linia technologiczna zakończona od-
cinkiem pakowania i znakowania 
opakowań, to dopełniony sposób or-
ganizacji procesu produkcji, na któ-
ry składa się zespół stanowisk robo-
czych, gdzie poszczególne czynności 
związane z kompletacją i pakowa-
niem wyrobu zostają uszeregowane 
stosownie do przyjętego w zakładzie 
sposobu pakowania i przygotowania 

do dystrybucji na zewnątrz zakła-
du. Pozwala to na znaczne skrócenie 
czasu wykonywanych czynności, co 
ma znaczenie nie tylko przy produk-
cji masowej. Podczas procesu projek-
towania linii technologicznej istot-
ne jest odpowiednie zaplanowanie 
jej struktury. Idea, konstrukcja i 
ustawienie odcinka pakowania, za-
mykania i zaklejania kartonów po-

Kodowanie, oznaczanie i pakowanie 
dopełnieniem dobrej produkcji
Opakowania są ważnym elementem w walce o zdobycie rynku oraz stymulowanie i kształtowanie 
popytu na wyroby. Zwiększenie jakości, estetyki, funkcjonalności i zróżnicowanie asortymentu 
opakowania z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, to obecnie jeden z 
istotnych tematów dla zakładów produkcyjnych. 

winna pozwolić na zajmowanie ra-
cjonalnie minimalnej powierzchni 
z jednoczesnym zapewnieniem swo-
body ruchów pracowników. Prze-
kłada się to w przyszłości na lepszą 
wydajność pracy. Celem jest więc 
stanowisko, które w optymalny spo-
sób uwzględnia możliwości, ograni-
czenia oraz potrzeby operatorów.
Opakowania o podwyższonej trwało-
ści, dużych rozmiarów i zabezpiecza-
jące wyrób lub jego elementy (przy 
wyrobach do montażu u klienta) pro-
jektowane są z myślą o odpowiedniej 
wytrzymałości, zapewniającej wy-
magania na czas przebiegu dostaw 
do klienta końcowego. Stosowane po-
wszechnie papierowe rozwiązania 
opakowaniowe w pełni nadają się do 
powtórnego przetworzenia. 
Podczas zapewniania uporządkowa-
nej kompletacji i pakowania wyro-
bów istotne jest wdrożenie nowych 
rozwiązań logistycznych i stosowa-
nie co najmniej standardowych ko-
dów kreskowych EAN w zarządzaniu 
spływem z produkcji i przygotowa-
nia dostaw. To jeden z kierunków 
optymalizacji wszystkich proce-
sów u producenta przy minimaliza-
cji kosztów i kodowania informacji. 
Jest to istotne dla firm, które chcą 
być konkurencyjne, innowacyjne 
oraz efektywne. Najważniejszymi 
zadaniami, które ma spełnić system 
kodowania, są:
- kontrola drukarek do etykiet na 
kartony jednostkowe, zbiorcze oraz 
palety z wyrobem gotowym,
- kontrola nadzorcza systemu auto-
matyzacji,
- zbieranie danych z systemu,
- interfejs systemu z zewnętrznymi 
systemami informatycznymi.
Główną zaletą systemu kodowania 
jest to, że kontrola nadzorcza zapew-
nia to, iż kartony z określonym ko-
dem produktu oraz wariantem pro-
dukcyjnym dla danego kierunku 
dystrybucji mogą znaleźć się na tej 
samej palecie. System musi zapew-
nić także prawidłowość danych na 
etykietach logistycznych oraz możli-
wość interfejsu z zewnętrznymi sys-
temami nadawania kodów. 
Na kartony i inne opakowania sto-
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suje się nadruki bezpośrednie bądź 
nakleja zadrukowane informacją 
etykiety. Etykiety na kartony z wy-
robami gotowymi składają się z kil-
ku elementów:
- informacji o produkcie (kody pro-
duktu, wariant produkcji),
- informacji dla klienta ( jeżeli klient 
oczekuje specyficznych informacji 
na etykiecie),
- informacji operacyjnych (data pro-
dukcji, godzina, numer maszyny, 
symbol producenta).
Na etykiecie pojawiają się kody kre-
skowe, np.: EAN-128, w skład których 
wchodzą informacje przedstawione 
przy pomocy standardowych iden-
tyfikatorów zastosowania:
- określających numer wyrobu,
- wariant produktu (zmiana ceny, 
promocje),

- data produkcji (data pakowania 
wyrobu w karton),
- numer serii produkcyjnej według 
oznaczeń danej jednostki.
W celu skrócenia czasu przy zakleja-
niu i oznaczaniu stosowane są różne 
warianty automatyzacji tego proce-
su. Jednym z nich jest automatyczne 
zamykanie pudełek i automatyczne 
naklejanie etykiet z informacją z sys-
temu zarządzania. Jednym z liderów 
w zakresie wytwarzania indywidu-
alnych i seryjnych rozwiązań ma-
szyn oraz urządzeń do zamykania i 
zaklejania opakowań jest europejska 
firma DNC SA, a w zakresie etykiecia-
rek i drukarek etykiet - LOGOPAK.
Zainteresowanych tematyką pako-
wania, zaklejania i etykietowania 
prosimy o kontakt z autorem: biu-
ro@starting.com.pl
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