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Ο όρος CNC ( Computer

Numerical Control) περιγράφει

τον τρόπο λειτουργίας  ενός

κέντρου κατεργασίας (τόρνου,

φρέζας, κλπ) το οποίο

υποβοηθάται από ένα σύστημα

υπολογιστή.

Το υπολογιστικό σύστημα ορίζει

τις κινήσεις των αξόνων του

κέντρου κατεργασίας δια μέσου

ενός κώδικα προγραμματισμού

τον G κώδικα ( G-CODE ).

Κάθε μηχάνημα ανάλογα με τον

κατασκευαστή διαφέρει

ελάχιστα στον τρόπο γραφής

του παραπάνω κώδικα. Σε

γενικές γραμμές ο χρόνος, ο

τόπος και ο τρόπος

προγραμματισμού από το

πληκτρολόγιο του υπολογιστή

είναι ο ίδιος για όλα τα κέντρα

κατεργασίας.

Μέσα από τον G-κώδικα ο

προγραμματιστής-χρήστης

ορίζει τις  απαιτούμενες

κατεργασίες με την επιθυμητή

διαδοχή. Η διαδοχή των

εργασιών, οι ταχύτητες κοπής,

οι προώσεις κλπ είτε ορίζονται

από τον προγραμματιστή είτε

από τον κατασκευαστή του

αντίστοιχου κοπτικού. Και στην

περίπτωση της κρίσης του

προγραμματιστή αλλά και από

τις πληροφορίες των πινάκων

του κατασκευαστή είναι πολύ

πιθανό η εισαγωγή των

δεδομένων, πρόωση, στροφές,

να μην  ανταποκρίνονται άμεσα

στην αντίστοιχη εργασία.

Σε περίπτωση όπου ο χρήστης

ή οι γενικευμένοι πίνακες

δώσουν λάθος τιμές, πολύ

πιθανό είναι να καταστραφεί το

κοπτικό σύντομα, το δοκίμιο

προς κατεργασία να μην είναι

το επιθυμητό, ο χρόνος άρα και

το κόστος να μην είναι το

αναμενόμενο, ζωτικά μέρη του

cnc  (άξονες, ρουλεμάν, τσόκ-

φωλιές, κλπ) να καταστραφούν

άμεσα η σύντομα...

Συνεπώς έχοντας κάποιος ένα

cnc μηχάνημα δεν σημαίνει ότι

παράγει γρηγορότερα  και

αποτελεσματικότερα από ότι ο

παραδοσιακός τόρνος ή η

φρέζα της εικοσαετίας που όλοι

εμπιστευόμαστε και ξέρουμε.

Ένα άλλο και πολύ σημαντικό

θέμα είναι ο ίδιος ο χειριστής

του κέντρου κατεργασίας.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

στηρίζουν την παραγωγή τους

και την ποιότητά τους στο

χειριστή ο οποίος συνεχώς θα

πρέπει να ελέγχει εάν ο

κώδικας όπου του δόθηκε

ανταποκρίνεται στην πράξη για

να επιτευχθεί το επιθυμητό

αποτέλεσμα. Σε άλλες

περιπτώσεις ο ίδιος ο χειριστής

εκτός από χειριστής θα πρέπει

να είναι και προγραμματιστής.. 

Εάν μία παραγωγή εξαρτάται

ολοένα και περισσότερο από

τις πρωτοβουλίες του κάθε

εργαζόμενου μπροστά στο cnc

που του αντιστοιχεί τότε

εξασθενεί  η διεκπεραίωση του

γενικού πλάνου

παραγωγικότητας, αυξάνεται ο

χρόνος παραγωγής,

μεγαλώνουν οι πιθανότητες

λαθών, καθυστερήσεων και

ασυνεννοησίας, ο χειριστής

παύει να είναι εκτελεστικό

όργανο παραγωγής,

παίρνοντας την

παραγωγικότητα στην κρίση

του και θέτοντας την

επιχείρηση σε ρίσκο (Eικ.1).

Η DELCAM  σε συνεργασία με

πολλές εταιρίες  παραγωγής

κέντρων cnc και ιδιαίτερα με

την Mazak, βλέποντας ότι οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

αδυνατούν να ανταγωνιστούν

τις μεγαλύτερές τους, ότι τα

cad/cam προϊόντα τα οποία

κυκλοφορούν είναι απρόσιτα σε

τιμή, δύσκολα στη χρήση και

πολύ θεωρητικά με αποτέλεσμα

να απέχουν από το επιθυμητό,

το κέρδος χρόνου, χρήματος

και ποιότητας για τον απλό

Eικ. 1


