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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ
Συμβόλων & Επιγραφών σε προϊόντα

μηχανουργικής κατεργασίας

Τα περισσότερα από τα σύγχρονα βιομηχανικά προϊόντα απαιτείται να μεταφέρουν πολλές πληροφορίες για τις

ιδιότητές τους, τις χρήσεις τους, τη διάρκεια ζωής τους, τη φιλικότητά τους με το περιβάλλον κλπ. Η συνηθέστερη

λύση είναι η αναγραφή των πληροφοριών στη συσκευασία τους. Σε προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται από μαζι-

κή παραγωγή, συχνότερα προτιμάται η λύση της επικόλλησης αποκόμματος από φθηνό υλικό, όπως το χαρτί για

παράδειγμα, με τις αναγκαίες πληροφορίες. Δεν είναι ασυνήθιστη και η απ’ ευθείας αναγραφή με μελάνι ή παρό-

μοιο μέσο στο ίδιο το σώμα του προϊόντος της αναγκαίας επισήμανσης. Τα προϊόντα της μηχανουργικής κατεργα-

σίας όμως, είτε είναι τελικά προϊόντα είτε προορίζονται για περαιτέρω κατεργασία, δεν είναι εύκολο να μαρκάρο-

νται με τους παραπάνω τρόπους. Το συνηθέστερο υλικό κατασκευής τους είναι μέταλλο με υπολείμματα λαδιών και

υγρών κοπής που δεν επιτρέπουν την εύκολη επικόλληση ετικετών. Επί πλέον η ετικέτα προϋποθέτει ειδικό εξοπλι-

σμό παραγωγής που είναι αμφίβολο αν αξίζει τον κόπο και το κόστος να χρησιμοποιηθεί, ευρέως. 

Η άμεση αναγραφή της πληροφορίας στο σώμα του προϊόντος (μολύβι, μελάνη, spray) συνήθως εξυπηρετεί πρό-

σκαιρες και προσωρινές ανάγκες αφού τα πιο πολλά μεταλλικά προϊόντα φθάνουν στον τελικό χρήστη με κάποια

επιφανειακή επικάλυψη. 

Απομένουν λοιπόν σαν πιο πρόσφορες μέθοδοι αναγραφής επιγραφών και συμβόλων στα προϊόντα της μηχα-

νουργικής κατεργασίας κλασσικές μέθοδοι μόνιμης επισήμανσης [σχ.1]. Μπορεί να γίνονται με κλασικό τρόπο

όπως η χάραξη, αλλά και με σύγχρονο όπως η αναγραφή με δέσμη laser.
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Αναγραφή συμβόλων 
με χάραξη

Ουσιαστικά πρόκειται για κατεργασία

αφαίρεσης υλικού και υπόκειται σε ανάλογους

περιορισμούς με τις λοιπές μηχανουργικές

κατεργασίες. Βέβαια δεν είναι βαριά

κατεργασία αλλά προϋποθέτει εργαλειομηχανή

και κοπτικά εργαλεία. Σε παλιότερες εποχές τη

δουλειά αυτή αναλάμβανε να κάνει ο

παντογράφος για όσα κομμάτια είχαν βάρος και

διαστάσεις που επέτρεπαν τη μεταφορά τους στο

τραπέζι του.  Σήμερα η τεχνολογία των

εργαλειομηχανών CNC δίνει τη δυνατότητα σε

κάθε φρέζα CNC να μπορεί να γράψει

πληθώρα συμβόλων και επιγραφών. Στη θέση

του μολυβιού χρησιμοποιείται περιστρεφόμενο

κοπτικό εργαλείο αλλά στην ανάγκη και ο

κεντραδόρος του τόρνου μπορεί  να δώσει πολύ

καλό αποτέλεσμα. 

Κοπτικά εργαλεία χάραξης

Τα κοπτικά εργαλεία χάραξης γενικά τα

συναντάμε σε τρεις μεγάλες ομάδες:

• τα περιστρεφόμενα εργαλεία που

χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εφαρμογές

και είναι αυτά που κυρίως επιλέγονται για

χάραξη με παντογράφο (χειρός ή ηλεκτρονικό)

• τα διαμαντένια εργαλεία που σύρονται υπό

πίεση στην επιφάνεια του  προϊόντος

χαράσσοντας μία μάλλον λεπτή και ρηχή

γραμμή. Με δύο - τρία περάσματα η γραμμή

γίνεται παχύτερη.

• τα εργαλεία που «καίνε» την επιφάνεια

(burnishers) περιστρεφόμενα κάνοντας μία

πλατύτερη χάραξη από τα διαμάντια χωρίς να

χρειάζεται να εισχωρούν βαθιά.

Χρησιμοποιούνται σε υλικά με επικάλυψη την

οποία αφαιρούν  με την κίνησή τους.

Από τις παραπάνω κατηγορίες χαρακτικών

εργαλείων θα ασχοληθούμε μόνον με τα

περιστρεφόμενα εργαλεία που είναι αυτά που

χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε

παντογράφους. 

Αυτά κατασκευάζονται με διάφορα

χαρακτηριστικά, όπως τα ακόλουθα:

α. Υλικό κατασκευής

Για τις πιο πολλές εφαρμογές είναι αρκετό ένα

εργαλείο από ταχυχάλυβα,  [σχ.2α ] αφού

αφορούν πλαστικά υλικά όπως το plexyglass. Η

δυνατότητα επανατρόχισης της κοπτικής ακμής

δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής στα εργαλεία.

Πολλοί τεχνίτες χρησιμοποιούν σπασμένα ή

φθαρμένα τρυπάνια, κονδύλια ή άλλα εργαλεία

με κυλινδρικό στέλεχος και τα διαμορφώνουν

σε εργαλεία χάραξης. 

Σε σκληρότερα υλικά όπως για παράδειγμα οι

ανοξείδωτοι χάλυβες  χρησιμοποιούνται

εργαλεία με στέλεχος από ταχυχάλυβα και

κοπτικό άκρο, από σκληρομέταλλο. [σχ.2β]

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλείο

κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από

σκληρομέταλλο, τα εργαλεία αυτά έχουν

μεγαλύτερη στιβαρότητα αλλά επειδή δεν έχουν
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