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Jak mówi Grzegorz Moch, Business Solution 

Account Manager w firmie Epson: – Stosowa-

nie znakowania w przedsiębiorstwach można podzielić 

na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to nanoszenie 

jednoznacznych sygnatur na wszystkie elementy szeroko 

pojętej infrastruktury. Druga – etykietowanie w celu 

ułatwienia identyfikacji produkowanego asortymentu. 

Jeśli chodzi o ową infrastrukturę to można wymie-

nić maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia, 

elementy wyposażenia biur, fizyczne elementy sieci 

teleinformatycznych, a także kable i przewody. Dzięki 

zastosowaniu skutecznego systemy znakowania, firma 

może sprawować pełną kontrolę nad zasobami – oczy-

wiście pod warunkiem, że jednocześnie prowadzona 

będzie skrupulatna ich ewidencja. Przypisując każde-

mu narzędziu czy maszynie numer w ramach kon-

kretnego systemu znakowania można bardzo szybko 

ustalić, gdzie w danej chwili się znajduje. Ponadto 

łatwiej jest oceniać na bieżąco ich stan oraz pamiętać 

o zbliżających się przeglądach – wystarczy użyć czyt-

nik kodów. Na oznaczeniu ujęta jest też zwykle nazwa 

firmy oraz nazwisko pracownika, który obsługuje dane 

urządzenie czy odpowiada za określone narzędzia. 

W rezultacie przedsiębiorstwo nie kupuje zbyt często 

nowych akcesoriów, bo wszystkie potrzebne są stale 

„pod ręką”, a nawet jeżeli nie, bez problemu można 

sprawdzić kto ostatnio zabierał je z narzędziowni. 

Zadbane i przypisane do konkretnego pracownika 

maszyny pozostają przed długi czas w dobrym stanie, 

a tym samym wyeliminowane zostają nieplanowane 

przestoje w procesie produkcyjnym. 

Wyodrębnione już powyżej znakowanie kabli 

i przewodów pozwala na prawidłowe ich łączenie, co 

ma znaczenie zarówno podczas prac montażowych, 

jak i w przypadku wszelkiego rodzaju napraw. 

Warto dodać, że specjalne kody umieszczane są 

także na częściach podlegających wymianie. Po ich 

zeskanowaniu otrzymuje się zestaw informacji, dzięki 

którym bezzwłocznie można ustalić, skąd pochodzi 

dany element oraz jak długo działał bez awarii. Ułatwia 

to znalezienie nowej części, która będzie spełniała 

wszelkie wymogi jakościowe. Dużym plusem zastoso-

wania nowoczesnego znakowania jest to, że nabywca 

danego podzespołu ma szansę sprawdzić jego jakość, 

jeszcze zanim zostanie zamontowany w maszynie. 

Wystarczy zeskanować kod, aby przekonać się czy 

wybrany przedmiot nie jest przypadkiem podróbką.

Czyli wdrożenie właściwego procesu etykietowa-

nia, ma spory wpływ na zwalczanie obrotu towarami 

pochodzącymi z czarnego rynku. Wynika to z faktu, 

iż pomaga monitorować cały łańcuch dostaw. – 

Obecne technologie umożliwiają znakowanie praktycznie 

wszystkich towarów, bez względu na materiały, z których 

są wykonane, ich kształt czy wielkość. Oznaczenia są 

szeroko używane w przemyśle oraz w branżach takich 

jak produkcja, logistyka, energetyka czy handel detalicz-

ny. Nowoczesne technologie do rejestrowania pozwalają 

na szybkie i efektywne odczytywanie danych o towarach, 

a tym samym na sprawne zarządzanie nimi, umożliwia-

jąc automatyzację większości procesów biznesowych – 

produkcji, dystrybucji, sprzedaży czy utylizacji. W dzisiej-

szym, połączonym z siecią, świecie informacja to cenny 

zasób. Szczegółowe dane na temat stanu i lokalizacji 

towarów oznaczają dla firm mniejsze ryzyko popełnienia 

błędów – wyjaśnia Jacek Żurowski, Dyrektor Regional-

ny Zebra Technologies w Europie Środkowej.

Okazuje się, że kody umieszczane są również 

na półproduktach. Jak tłumaczy Anita Swoboda, 

Doradca techniczno-handlowy w firmie PRAMARK: 

– Chodzi o to, aby uniknąć pomyłek w trakcie procesu 

produkcji. Natomiast podzespoły, części itp. znakuje się 

też po to, aby bez problemu można było zidentyfikować 

operację wykonywaną przez danego pracownika. Końco-

wy etap montażu – wytworzenie produktu z określonych 

komponentów, wymaga przeprowadzenia kontroli jako-

ści. Jeśli mają kody, pracodawca może od razu określić, 

Systemy znakowania 
przemysłowego

Znakowanie przemysłowe zajmuje szczególne miejsce 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bez niego trudno wyobrazić 
sobie jakiekolwiek zbieranie danych na temat surowców, 
półproduktów i produktów gotowych, a także środków trwałych 
(w tym maszyn i rządzeń). A są to podstawowe informacje 
we wszelkich systemach funkcjonujących w zakładach 
produkcyjnych.

Sabina Frysztacka
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kto wykonał wadliwy element. Produkty gotowe znakuje 

się na kilka sposobów, zazwyczaj jednak stosowany 

jest numer seryjny, numer partii, numer zlecenia, data, 

nazwa producenta lub sprzedawcy. Dzięki temu odbiorca 

końcowy może w łatwo zidentyfikować pochodzenie 

detalu, co jest ważne np. podczas konieczności złożenia 

reklamacji. Ponadto produkty gotowe znakuje się też 

w celach reklamowych. Użytkownik zadowolony z da-

nego towaru, może mieć potrzebę sprawdzenia kto 

go wyprodukował, żeby dokonać ponownego zakupu 

lub polecić go innym. Jak podsumowuje Adrianna 

Ciurzyńska, Specjalista ds. marketingu w firmie 

Intrex: – Znakowanie to temat bardzo szeroki. Każda 

branża ma swoje wymogi w tym zakresie. W przedsię-

biorstwach nadruk możemy wykonywać bezpośrednio na 

produkcie (pojedynczym elemencie), na opakowaniu oraz 

kartonie zbiorczym. Sposób znakowania dobrany jest do 

indywidualnego zapotrzebowania, a kluczowym jest, aby 

spełniał on oczekiwania rynku. Każda firma podejmuje 

indywidualną decyzję w tym zakresie.

Od czego zależy wybór sposobu 
znakowania?
Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na jedną 

z dostępnych metod znakowania, powinno wziąć pod 

uwagę, czego ma ono dotyczyć. Bywa, że stosowane są 

różne rozwiązania – inne do naniesienia sygnatur na 

maszyny i narzędzia, a inne do umieszczania danych 

identyfikacyjnych na produktach. Bardzo ważna jest 

czytelność, jednak może ona oznaczać efektywny 

sposób prezentowania informacji, które mają być 

widoczne na pierwszy rzut oka lub bezproblemowe 

sczytanie kodu kreskowego. Ponadto metody znako-

wania stosowane w zakładach uzależnione są od wa-

runków produkcyjnych, prędkości linii produkcyjnych, 

wymagań odnośnie jakości oraz trwałości nadruków. 

– Inny będzie oczekiwany czas trwałości oznakowań infra-

struktury wewnętrznej firmy, a inny etykiet szybkozby-

walnych produktów – mówi Grzegorz Moch.

Znakowanie ma charakter czasowy lub trwały, 

a poza tym może być: ręczne albo automatyczne oraz 

wykonywane z wykorzystaniem urządzeń przeno-

śnych lub wolnostojących. Oczywiście większość 

przedsiębiorstw porównuje także koszt poszczegól-

nych opcji, jednak warto pamiętać, że – przykładowo 

– sprawdzając ceny drukarek, trzeba też uwzględnić 

konieczność uzupełniania tuszu, papieru czy specjal-

nych taśm itp. W końcu niezwykle istotnym czynni-

kiem jest również innowacyjność – bez wątpienia im 

bardziej nowoczesną metodę znakowania wybierze 

firma, tym większe ma szansę na optymalną organi-

zację produkcji.

Najpopularniejsze i najnowocześniejsze 
metody znakowania
Zdaniem Adrianny Ciurzyńskiej najbardziej po-

wszechną metodą znakowania jest bezstykowy druk 

atramentowy Ink-Jet. Może być stosowany do części 

i przedmiotów wykonanych z wielu różnych mate-

riałów, takich jak metal, tworzywa sztuczne, guma, 

ceramika, szkło czy papier. Odpowiednio dobrany 

atrament wyrzucany jest z głowicy w postaci ciągłego 

strumienia, tzw. ciągły druk (CIJ – Continuous Inkjet). 

W ofercie firmy Intrex znajdziemy między innymi 

ekonomiczne drukarki atramentowe Domino Seria Ax, 

które zaskakują wydajnością oraz jakością nadruku. 

Adrianna Ciurzyńska zaznacza: – Coraz większą 

popularnością cieszy się też znakowanie laserowe i druk 

termotransferowy. Jednocześnie w przypadku najszyb-

szych linii produkcyjnych technologia znakowania lase-

rowego okazuje się bardziej ekonomiczna w eksploatacji, 

niż druk atramentowy. Dlatego dla części przedsiębiorstw 

zakup lasera może być znacznie bardziej korzystny, niż 

nabycie drukarki atramentowej, chociaż cena tego pierw-

szego urządzenia jest zdecydowani wyższa. Firmom dą-

żącym do maksymalnej optymalizacji kosztów produkcji 

można polecić wyposażenie linii w znakowarki laserowe 

Domino Serii D. Kiedy zwiększają się wymagania zwią-

zane z zakresem drukowanej treści, np. do drukowanych 

do tej pory alfanumerycznych ciągów znaków docho-

dzą rozbudowane pola tekstowe uzupełnione o grafiki 

oraz różnego typu kody kreskowe, przy jednoczesnej 

konieczności podtrzymania wydajności linii produk-

cyjnych, zakup drukarki laserowej okazuje najbardziej 

korzystny, zarówno pod względem kosztów eksploatacji 

jak i możliwości technologicznych urządzenia. W przy-

padku wymienionych technologii często konieczne 

jest przeprowadzenie integracji mechanicznej z linią 

klienta, wyprodukowanie odpowiednich elementów 

montażowych czy też zapewnienie pełnej zabudowy 

miejsca, gdzie odbywa się znakowanie. 

Dość często decydujący bywa również fakt, że 

zastosowanie lasera umożliwia wykonanie trwałego 

oznakowania i to na rozmaitych podłożach. Jak wy-

jaśnia Anita Swoboda: – Dzięki wypalaniu wiązką pro-

mienia laserowego na danej powierzchni powstaje trwały, 

kontrastowy opis. Jednak najbardziej wszechstronną 

technologią, przeznaczoną do trwałego znakowania, jest 

znakowarka mikroudarowa, odpowiednia do znakowania 

detali o różnych kształtach. Grot z węglika napędzany 

Źródło: Epson
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elektromagnesem uderza w materiał tworząc trwały 

napis. Używając tej metody można znakować detale, 

które są poddawane dalszym obróbkom typu piaskowa-

nie, malowanie czy cynkowanie, a napis nadal będzie 

czytelny. Klienci wybierają urządzenia mikroudarowe ze 

względu na mobilność (chociaż dostępne są też warianty 

stacjonarne i kombinowane) oraz możliwość znakowania 

bardzo wielu rodzajów materiałów o różnych kształtach 

czy gabarytach. Firma PRAMARK oferuje m.in. znako-

warki mikroudarowe Technomark Multi4. W naszej ofer-

cie nie brakuje również innych rozwiązań do znakowania 

trwałego – pióra mikroudarowe, prasy z czcionkami, 

znakowarki elektrochemiczne, nabijaki udarowe oraz do 

znakowania tymczasowego – specjalistyczne kredy i mar-

kery, których koszt jest naprawdę niski. Natomiast jeśli 

chodzi o trwałe znakowanie, najtańsza opcja to użycie 

stempli, które uderza się młotkiem w celu ręcznego wy-

konania znakowania. Najdroższy z kolei jest laser i gdy 

zakup znakowarki laserowej lub mikroudarowej okazuje 

się nieopłacalny, co ma miejsce w przypadku znakowania 

niewielkich partii materiałów, można zastosować metodę 

elektrochemiczną – wywoływana jest tu reakcja, która 

powoduje powierzchniową korozję metalu. Z kolei, gdy 

nanoszone oznaczenie ma być takie samo dla sporej partii 

produktów, a proces znakowania powinien przebiegać 

z dużą prędkością, warto wziąć pod uwagę prasę udaro-

wą (pneumatyczną bądź mechaniczną) z czcionkami lub 

matrycą z wygrawerowanym znakiem.

Całą grupę rozwiązań do znakowania mecha-

nicznego oferuje firma S.T.M. Systemy i Technologie 

Mechaniczne. – Klientom zainteresowanym maszynami 

i narzędziami do znakowania konwencjonalnego, czyli 

opartego na technologii wypierania materiału, wytła-

czania oraz znakowania trwałego, polecamy rozwiąza-

nia BORRIES Marking-Systems: narzędzia znakujące, 

ręczne znakowniki, stemplownice, maszyny stemplujące, 

stemplownice pneumatyczno-hydrauliczne, znakowarki 

rolkowe. Systemy znakowania BORRIES są znane na 

całym świecie, w całej branży motoryzacyjnej, łącznie 

z producentami części samochodowych, w przemyśle 

lotniczym, w przemyśle maszynowym, w przemyśle 

elektrycznym oraz stalowym, a także w technologii 

medycznej. Narzędzia i urządzenia do konwencjonal-

nego znakowania stosowane są tam, gdzie wymagane 

jest naniesienie tekstu, numerowanie oraz krótki czas 

znakowania, np. znakowanie dla celów kontrolnych 

i identyfikowalności oraz przyporządkowania części. Do 

ich głównych zalet należy właśnie krótki czas znako-

wania, uzyskiwanie przeglądu inwestycji oraz znaczna 

głębokość znakowania. Oferujemy systemy znakowania 

z różnymi narzędziami i mocowaniami, od wersji podsta-

wowej do pojedynczych i całkowicie zautomatyzowanych 

maszyn dopasowanych do wymagań klienta – mówi 

Adam Paczuski Dyrektor Handlowy w firmie S.T.M. 

Systemy i Technologie Mechaniczne. 

Znakowanie konwencjonalne sprawdza się, 

gdy mamy do czynienia z częściami wykonanymi 

z metalu lub tworzywa sztucznego. W przypadku 

znakowania wstęgi elastycznego materiału (folia, 

papier) warto uwzględnić drukarki termotransfero-

we, np. Domino seria V oferowane przez Firmę Intrex 

– dostawcę kompleksowych rozwiązań z zakresu 

etykietowania i znakowania. Jeśli chodzi o wymie-

nione urządzenia proces barwienia opiera się na 

taśmie barwiącą  i głowicę, zwaną inaczej grzałką, ta 

za sprawą podgrzewania taśmy przenosi atrament 

w wybranej formie znaków i kształtów na mate-

riał, w rozdzielczości 300 dpi. Z kolei w przypadku 

oznaczania asortymentu znajdującego się w zbior-

czych tekturowych opakowaniach warto postawić 

na automat drukująco-aplikujący Domino. – Domino 

seria M wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producen-

tów i pozwala na automatyzację oraz maksymalizo-

wanie produktywności każdej linii produkcyjnej, dając 

możliwość naklejania etykiet na wiele sposobów: od 

frontu, z boku, przez krawędź, na górze, na spodzie lub 

z tyłu produktu. Umożliwia to adaptację całego zestawu 

do potrzeb linii produkcyjnych. Ponadto szybka i prosta 

wymiana materiałów zapewnia ciągłość produkcji oraz 

łatwość eksploatacji – zaznacza Adrianna Ciurzyńska.

Natomiast jeszcze więcej ciekawych opcji do 

znakowania przy wykorzystaniu druku można 

znaleźć w asortymencie firmy Epson. – Obserwujemy 

stosowanie całej gamy sposobów oznakowań – od takich 

z użyciem standardowych urządzeń biurkowych, po 

w pełni profesjonalne, oparte na dedykowanych nośni-

kach i metodach drukowania. W tym drugim obszarze 

standardy wyznacza rodzina produktów LabelWorks 

(np. model LW-Z900FK), umożliwiająca druk termicz-

ny na specjalnych taśmach. Jest to bardzo nowoczesne 

rozwiązanie, które zapewnia jakość i rozdzielczość znaną 

z drukarek poligraficznych, przy odporności odpowia-

dającej propozycjom opartym na druku termotransfero-

wym. Niewątpliwie korzystanie z urządzeń do termicz-

nego i termotranferowego druku treści czarnobiałych to 

jedne z najbardziej popularnych sposobów drukowania 

oznakowań. Natomiast często kolor jest niedocenianym, 

a przecież niezwykle istotnym aspektem w tworzeniu 

etykiet oraz oznakowań. Jego użycie przekłada się na 

wprowadzenie dodatkowego poziomu identyfikacji 

i komunikacji, co w sytuacjach stresowych pozwala na 

intuicyjne, sprawniejsze działanie. Co ważne, nie do 

pominięcia jest także aspekt estetyczny w kontekście 

tworzenia przyjaznego środowiska pracy. W przypadku 

Źródło: Promark
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etykiet czy oznaczeń, gdzie sprawdzi się użycie koloru, 

uznanie odbiorców zdobywają nasze modele druka-

rek atramentowych serii ColorWorks, pozwalające na 

ekonomiczną produkcję krótkich serii indywidualnych 

oznakowań bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Etykiety 

tworzone w technologii atramentowej, ale również offse-

towej, charakteryzują się większą trwałością niż te, które 

powstały przy użyciu urządzenia do druku termicznego. 

Z drugiej strony druk termiczny jest jednym z najtań-

szych rozwiązań – opowiada Grzegorz Moch.

Etykiety, tabliczki, naklejki, sygnatury, które 

powstają przy użyciu opisywanych metod, zawierają 

między innymi kody kreskowe czy trójwymiarowe. 

Warto jednak wziąć pod uwagę zastosowanie tagów 

RFID albo oznaczeń DPM. W ten sposób opowiada 

o nich Jacek Żurowski z firmy Zebra Technologies, 

która oferuje czytniki DPM oraz drukarki, czytniki 

i anteny RFID: – Technologia DPM (ang. direct part 

marking – bezpośrednie znakowanie części) polega na 

umieszczeniu kodu bezpośrednio na produkcie za pomo-

cą wytrawiania, wycinania laserowego lub malowania 

matrycy danych. Do odczytu takiego kodu potrzebne są 

specjalne skanery. Ta metoda znakowania jest używana 

w sektorach, w których istnieje konieczność trwałego 

oznaczania produktów – wszędzie tam, gdzie kody 

drukowane na standardowych etykietach mogłyby ulec 

zniszczeniu, zabrudzeniu bądź rozmyciu. Często korzy-

stają z niej branże motoryzacyjna, lotnicza i elektronicz-

na. Oznaczenia DPM stosowane są do znakowania np. 

części silników oraz mikroskopijnych podzespołów. 

Rozwiązania do identyfikacji drogą radiową (ang. 

Radio-frequency identification – RFID) w swoim działaniu 

wykorzystują fale do przesyłania danych z etykiet w celu 

sprawnej identyfikacji i pozyskania serii informacji 

o obiekcie. Tagi RFID – dostępne w wersjach pasywnych 

(bez własnego zasilania), aktywnych (z zasilaniem) oraz 

semipasywnych – to oznaczenia, które za pomocą specjal-

nych skanerów można odczytywać bez konieczności za-

chowania bezpośredniej widoczności na linii kod-skaner, 

tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kodów 

kreskowych. RFID umożliwia odczyt danych z etykiet 

z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kil-

ku metrów, przy czym system odczytu pozwala na iden-

tyfikację kilku znaczników znajdujących się jednocześnie 

w polu działania urządzenia do skanowania. Etykiety 

RFID mogą zawierać więcej informacji niż tradycyjne 

kody kreskowe i zapewniają wyższy poziom bezpieczeń-

stwa, ponieważ trudniej je podrobić. Dlatego też chętnie 

korzysta z nich przemysł, zwłaszcza przedsiębiorstwa 

wytwarzające produkty o wysokiej wartości, takie jak 

tekstylia, farmaceutyki, pojazdy czy towary luksusowe. 

Szacuje się, że platformy RFID umożliwiają poda-

nie stanu zapasów z dokładnością do 95%, a dzięki 

tagowaniu znacznikami radiowymi istnieje szansa 

na zmniejszenie braków magazynowych o 80%. Jak 

wynika z badania Zebra Technologies zatytułowanego 

„Produkcja 2017 – Badanie na temat wizji sektora”, 

aktualnie znaczników RFID używa 37% respondentów 

i liczba ta ma wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Do roku 2022 wykorzystanie technologii RFID w ra-

mach procesów produkcyjnych planuje 48% badanych 

przedsiębiorstw we wszystkich branżach. Stosowanie 

tej technologii do optymalizacji produkcji uważane 

jest przez respondentów za jedną z głównych korzyści 

płynących z wdrożenia technologii IIoT (Przemysłowe-

go Internetu Rzeczy) w fabrykach. Oczekiwać można 

również wzrostu wykorzystania technologii RFID do 

śledzenia produkcji w toku i wyrobów opuszczających 

zakład. Rosnąca popularność tego rozwiązania nie 

powinna dziwić, ponieważ na znacznikach RFID można 

zapisywać więcej informacji niż tylko dane na temat 

zawartości palety. Tagi radiowe mogą np. zawierać 

instrukcje do zadań, listę materiałów oraz numery 

do śledzenia. Wówczas pracownicy wykorzystują te 

informacje do sprawniejszego przemieszczania danego 

zasobu w ramach procesu produkcji. Technologia RFID 

może być stosowana także z myślą o poprawianiu 

dokładności zamówień, co ma fundamentalne znacze-

nie dla dostawców i zapewnia jeszcze dokładniejszego 

śledzenie towarów.

Właśnie w postaci znaczników radiowych lub od-

powiednich kodów kreskowych przedstawiane są iden-

tyfikatory powstające w ramach międzynarodowego 

systemu standardów i rozwiązań biznesowych GS1. 

Jego użytkownikiem ma szansę stać się każdy przed-

siębiorca, któremu zależy na możliwości obsługiwania 

nawet bardzo złożonych łańcuchów dostaw. Jak infor-

muje Zbigniew Rusinek, Menedżer ds. wdrożeń bran-

żowych w GS1 Polska: – Identyfikując w unikalny sposób, 

pozyskując z wysoką dokładnością i automatycznie 

współdzieląc istotne informacje o produktach, lokalizacjach 

i zasobach, tworzymy dla biznesu wspólny fundament. 

Poprzez wymianę autentycznych danych zapewniamy 

widoczność produktów w całym łańcuchu dostaw.

Obecnie możliwość uczestniczenia w szybkiej 

wymiane informacji to niezbędny warunek, by móc 

zaistnieć na rynku. Dlatego też przedsiębiorstwa 

powinny dbać o to, aby stosowane przez nie systemy 

oznaczeń zapewniały pełną identyfikowalność wyro-

bów. O pozostałych korzyściach wynikających z wy-

boru optymalnego w danym przypadku rozwiązania, 

była mowa już wcześniej. 

Szacuje się, że 

platformy RFID 

umożliwiają podanie 

stanu zapasów 

z dokładnością 

do 95%, a dzięki 

tagowaniu 

znacznikami 

radiowymi 

istnieje szansa na 

zmniejszenie braków 

magazynowych 

o 80%
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