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Στην εποχή μας η ανάγκη για αποτύπωση και μεταφορά της πληροφορίας γίνεται καθημερινά εντονότερη. Τα προϊόντα που κατα-

σκευάζονται από λαμαρίνες δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Σε όλη τηδιαδρομή τους στους χώρους παραγωγής αλλά και

στο ταξίδι τους μέχρι τα σημεία πώλησης απαιτείται να συνοδεύουν το προϊόν όλο και περισσότερες πληροφορίες. Μπορούν να μετα-

φέρονται  με διάφορους τρόπους όπως η αναγραφή στη συσκευασία, στα συνοδευτικά έγγραφα, σε αυτοκόλλητες ετικέτες. [σχ.1]. Συ-

χνά επιλέγεται ο πιο σίγουρος τρόπος της αναγραφής πάνω στο ίδιο το μεταλλικό προϊόν. Πολύ δύσκολα θα σβηστεί ή θα χαθεί η πλη-

ροφορία. Aυτή η μέθοδος παλιότερα απαιτούσε ιδιαίτερη προσπάθεια γιατί έπρεπε να αλλοιώσει κανείς την εξωτερική επιφάνεια του

μετάλλου και αυτό απαιτεί  ειδικές συνθήκες. Σήμερα με την ανάπτυξη και διάδοση νέων τεχνολογιών και μεθόδων κατεργασίας με-

τάλλων, χρησιμοποιούνται καινούργιες μέθοδοι που δεν παρουσιάζουν τόση δυσκολία, αλλά και συνεργάζονται με ηλεκτρονικούς

υπολογιστές με όσα οφέλη αυτό συνεπάγεται.

Ξεκινώντας από το μολύβι και το μαρκαδόρο και περνώντας από τεχνικές χάραξης με ειδικά κοπτικά καταλήγουμε σε σύγχρονες τε-

χνικές μόνιμης επισήμανσης με laser, ηλεκτροχημική προσβολή, πυρογραφία και άλλες.
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Αποτύπωση επιγραφών
με πίεση

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για

επισήμανση – χωρίς ιδιαίτερες

απαιτήσεις – στο μηχανουργείο  εδώ

και πολύ καιρό είναι το χτύπημα

γραμμάτων και αριθμών με σφυρί

πάνω στην επιφάνεια του προϊόντος.

[σχ.2] Εξυπηρετεί τις περισσότερες

φορές εσωτερικές ανάγκες της

επιχείρησης και περιορίζεται σε

χάραξη λίγων συμβόλων. Είναι

χαρακτηριστικά τα σετ των εμβόλων

με έναν ανάγλυφο αριθμό χαραγμένο

στο άκρο τους, Μια δυνατή σφυριά

είναι αρκετή για την αποτύπωση του

αριθμού στο προϊόν. 

Για πιο απαιτητικές επισημάνσεις

χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα,

περισσότερο βιομηχανοποιημένο: Η

επιγραφή χαράσσεται στο μέτωπο του

εμβόλου και αποτυπώνεται στο

κομμάτι με τη βοήθεια πρέσας.

Είναι ο πιο παραγωγικό τρόπος

γραφής της επισήμανσης και

προτιμάται όταν πρόκειται για μαζική

παραγωγή.  Το επίπεδο σχήμα της

λαμαρίνας και προϊόντων που

προέρχονται από αυτή είναι ιδιαίτερα

διευκολυντικό για τη χρήση της

μεθόδου. [σχ.3]

Προϋποθέτει τη χρήση

τυποποιημένων χαρακτήρων ή την

κατασκευή εμβόλων με χαραγμένα τα

σύμβολα που θα αποτυπωθούν στο

προϊόν.

Έμβολα - μήτρες αναγραφής

συμβόλων
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Σχ.1 Οι λαμαρίνες και τα

προϊόντα που

κατασκευάζονται από

αυτές, όλο και συχνότερα

απαιτείται να

συνοδεύονται  από

ενδεικτικές πληροφορίες


