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Η ερευνητική δραστηριότητα για αριθμητικό έλεγχο των κινήσεων εργαλειομηχανών ξεκίνησε ουσιαστικά μετά

τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Πολύ αργότερα έγινε δυνατή η εμπορική εφαρμογή των αποτελεσμάτων των σχετι-

κών ερευνών. Έτσι πρακτικά από τη δεκαετία του 1970 άρχισε μία εκτεταμένη χρήση της νέας τεχνολογίας

στις εργαλειομηχανές. Οι πρώτες εφαρμογές απαιτούσαν ισχυρή εξειδίκευση από τους τεχνικούς δεδομένου

ότι έπρεπε οι επιθυμητές κινήσεις της μηχανής να προγραμματιστούν σε ειδική γλώσσα και να προηγηθούν οι

σχετικοί γεωμετρικοί υπολογισμοί. Μετά την επιτυχή δοκιμή του προγράμματος κατασκευής ενός κομματιού,

τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας γίνονταν καθαρά. Ακρίβεια κατεργασίας, επαναληψιμότητα και δυνα-

τότητα επανάληψης της εργασίας πολλές φορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με ελάχιστη προε-

τοιμασία. Ένα  από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της κατεργασίας με εργαλειομηχανές ήταν η επαναλήψιμα ακρι-

βής κατασκευή δύσκολων μορφών και περιγραμμάτων. Σε αυτές τις εφαρμογές ο ρόλος του «συντάκτη» (ου-

σιαστικά επρόκειτο για ένα γραπτό κείμενο σε μία νέα γλώσσα)  του προγράμματος ήταν καθοριστικός . Όφει-

λε να μεταφράσει τη γεωμετρία του κομματιού σε κώδικα κατανοητό από τη μηχανή. Ο κώδικας αποτυπωνόταν

σε χαρτοταινία με οπές (σχ.1) σε συγκεκριμένα σημεία την οποία «διάβαζε» η μονάδα ανάγνωσης της μηχα-

νής. Ένα πολύ μικρό λάθος κατά τη διάτρηση της ταινίας, π.χ. ένα μηδέν να γραφεί  όμικρον, σήμαινε μια – δυο

λάθος τρύπες από τις εκατοντάδες που απάρτιζαν το πρόγραμμα. 
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Οι δυσκολίες αυτές με τον

καιρό και την εξέλιξη της

τεχνολογίας αντιμετωπίστηκαν

(κυρίως λόγω της εξέλιξης των

ηλεκτρονικών υπολογιστών, με

αποτέλεσμα να απογειωθούν οι

δυνατότητες των

εργαλειομηχανών. Οι πρώτες

εργαλειομηχανές CNC [σχ.2]

ήταν εξελιγμένοι τύποι των

συμβατικών μηχανών

μηχανουργικής κατεργασίας και

μάλιστα κυρίως τόρνοι και

φρέζες. Όταν οι δυνατότητές

τους πολλαπλασιάστηκαν

άρχισαν να κατασκευάζονται και

εργαλειομηχανές CNC άλλων

τύπων. Οι μηχανές κατεργασίας

λαμαρίνας μπήκαν σ' αυτό το

χορό αρκετά αργότερα. Γενικά

είναι απλούστερες στη

φιλοσοφία εργασίας τους και

συχνά δεν τους απασχολεί τόσο

η ακρίβεια, όσο η

παραγωγικότητα και το χαμηλό

κόστος εργασίας. Υπάρχουν

όμως τομείς κατεργασίας της

λαμαρίνας όπως για

παράδειγμα η κοπή,όπου η

χρήση εργαλειομηχανών CNC

έχει φέρει πολύ θεαματικές

αλλαγές και στην ποιότητα και

στην παραγωγικότητα της

εργασίας.

Παρακάτω θα συζητήσουμε για

την επίδραση της τεχνολογίας

CNC στις εργαλειομηχανές

κοπής και διαμόρφωσης

λαμαρινών ξεχωρίζοντας τους

διάφορους τύπους κατεργασίας

δεδομένου ότι παρουσιάζονται

μεγάλες διαφορές ανάλογα με

το είδος της μηχανής.

Κάμψη σε στράντζα

Το στρατζάρισμα [σχ.3] είναι

μία μάλλον απλή κατεργασία

που εκτελείται με μία κύρια

κίνηση: την κάθοδο του

εμβόλου. Ο έλεγχος της

κίνησης αυτής από μονάδα CNC

δεν βελτιώνει θεαματικά τα

αποτελέσματα της εργασίας.

Αντίθετα η κίνηση του

ελάσματος πριν την κάμψη και η

σωστή τοποθέτησή του έχουν

μεγαλύτερη δυσκολία και ο

έλεγχός τους από ηλεκτρονικό

υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει

σημαντικά την κατεργασία.

Παραδοσιακά αυτό γίνεται με

την απλή και αξιόπιστη μέθοδο

της ορθής τοποθέτησης των

στοπ. Στην αγορά κυκλοφορούν

πλήρως αυτοματοποιημένα

μοντέλα με όλες τις κινήσεις

τους αυτοματοποιημένες και

ελεγχόμενες από τον

υπολογιστή της μονάδας

ελέγχου της μηχανής. Αυτό

ισχύει τόσο για τις κινήσεις της

λαμαρίνας όσο και των πίσω

οδηγών (στοπ) που καθορίζουν

τη θέση της πριν το
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