
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CNC 
equipment 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 CNC زاتیتجه



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  CNC  زاتی با تجه ییآشنا .1
   ( CNC)  یکنترل عدد یها  نیماش خچهیتار  .2
  CNC  یها نیماش ف ی تعر  .3
 CNC یکار  نیمراحل ماش .4
 CNC یکار  نی ماش اتیانواع عمل .5
 CNC زاتیتجه گاه ی و جا دیانواع تول .6
 CNC زاتیتجه یر یبه کارگ یایمزا .7

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

 ،ی امروز  ید یتول یدر کارگاه ها و کارخانه ها CNC زات ی هتج یر یبکارگ
شناخت نسبت به  داشتن .دیآ ی به حساب م یضرور  یو حت  ی ه یبد یامر 

شود تا در استفاده از آن  ی باعث م ،ینکار یو روش ماش زات یتجه نیا
 .میراحت تر باش اریبس

ساخت بشر، تا کاربردها و   cnc یدستگاه ها  نی تر یی مقاله از ابتدا  نیا در
 .میکن ی م  ی را بررس  زات ی تجه نی اصول استفاده از ا

 .دیما باش  همراه

 

 CNC زاتیبا تجه ییآشنا 1#

 

دهه   در .است CNC یها نیبر ماش ی ساخت مبتن  یندهایاکثرا فرآ امروزه
  هوافضا، ع ی از جمله صنا ی بزرگ ع یها غالبا در صنا  نیماش نی گذشته ا
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 شد اما ی کشورمان به کار گرفته م   ی روگاه ین ع یو صنا ی خودرو ساز  ع یصنا
  زیکوچک ن یدر کارگاه ها ی ، حت CNC زات یکاربرد انواع تجه اکنون

 .شود ی مشاهده م 

  گذرد و ی م  یکنترل عدد نیماش نی سال از زمان ساخت اول 60از  شیب
  ی مهندس طهیحها از  نیماش ن ی کرد که کاربرد ا ی تصور م   ی کس کمتر

  ی سنت ری)فرز، تراش و...( و روش غ ی اعم از روش سنت دیساخت و تول
  ع یمختلف از جمله صنا ع ی صنا در و...( فراتر رود و زریل رکات،ی)وا

 .ساختمان و... به کار گرفته شود ،یمعمار  ،یچوب، نساج ک،ی الکترون

 CNC زایکه الزم است درباره تجه ی هر اطالعات میکرد ی مقاله سع  نیا در
 .شماست یرو  شیاکنون پ قات یتحق نیا ماحصل .میکن یجمع آور  دیبدان

 

 (CNC) یکنترل عدد یها نیماش خچهی تار  2#

  نیا با .است یدیتول ع یمفهوم مدرن در صنا  کی وتریکامپ یعدد کنترل
  دهیا .گردد ی باز م  یکنترل عدد ا ی NC ی اصل دهیبه ا CNC حال، مفهوم

در ابتدا  ن یماش یابزارها ونی آغاز شد که اتوماس  ی زمان  یکنترل عدد
 .را در خود گنجانده بود یز یاز منطق قابل برنامه ر ی خاص  میمفاه

دهه  در .ساخته شدند 1940در دهه  NC یها نی ماش نی آغاز، اول در
آالت   نیماش نیا .به بازار آمدند یتر  شرفتهی پ ی کم یها  نیماش 1950
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 ی طراح  نیماش ی حرکت دادن کنترل ها  یبرا یی با اصالح موتورها  یدیتول
 .شدند

استفاده از نوار منگنه  با کردند که  ی را دنبال م ی کنترل ها نقاط خاص نیا
 یها انهیبا را  یبه زود هیاول یها  زمیمکان .شدند ی شده به دستگاه وارد م

 .افتندیبهبود  تالیجیآنالوگ و د

منجر به آنچه ما اکنون تحت   یبه مفهوم کنترل عدد  انهیرا یفناور  ورود
 .شد میدان ی م  انهیرا  یعنوان کنترل عدد

 

بهبود  یدر مورد روش ها ی ق یدوم، جان پارسونز تحق ی از جنگ جهان پس
 .سفت شده انجام داد یپوسته ا  جادیبا ا ماهایهواپ

منجر  یی هوا  یروین ی قاتیمهم تحق یاز پروژه ها یبه مجموعه ا سرانجام
در  قیتحق نیا .انجام شد (MIT) ماساچوست یموسسه فناور  در شد که
  کی ق،یو تحق یز یبرنامه ر هیاز مراحل اول پس .آغاز شد  1949سال 

 .شد ی طراح  MIT در ی شی دستگاه فرز آزما
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 فرم منتقل شد،  1970و  1960به دهه  یکنترل عدد یکه فناور  همانطور
  د،یکن ی آن را مشاهده م  شتریکه امروزه ب CNC از دستگاه یی آشنا اریبس

در  ونیاتوماس وارد معرکه شد و  تالیجید یفناور  سپس .شکل گرفت
 .کارآمدتر شد یگر یاز هر زمان د دی تول یها ندیفرآ

خود را  ی خانگ CNC یتوانند دستگاه ها ی از افراد م  یار یواقع، بس در
ها،  انهیبودن را شرفتهیپ لیبه دل امروزه .کنند ی طراح ی و حت یدار یخر

  شیب ی چوب یو معموالً در کارها  ع ی در همه صنا CNC یدستگاه ها افتنی
 .است جیرا  یگر یاز هر زمان د

 

 CNC یها نیماش فی تعر  3#

با  ره،ی و غ یوتر ی کامپ ،یکیالکترون ،یک یمختلف مکان یها  ستمیس یر یبکارگ
 د،یتول  ندیدر فرآ ی انسان یرویحذف دخالت ن ایهدف کاهش و 

 .شود  ی م  دهینام ونیاتوماس ای یخودکارساز 

 :شوند ی م میبه سه دسته تقس ونیاتوماس  یها ستمیس

 ثابت  ونیاتوماس •
 ر یبرنامه پذ ونیاتوماس •
 ر یانعطاف پذ ونیاتوماس •
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 نیو در ع دهیچ یکه نوع قطعات پ یصنعت یو ربات ها CNC یها نیماش
 یعدد کنترل  .رندیگ ی م یدارند در دسته دوم جا یر یحال برنامه پذ

به عنوان  وتریبر استفاده از کامپ ی ، مبتنNC نیماش کی  CNC یوتر یکامپ
 .واحد کنترل است

سرعت   ،ینرم افزار  ی س یو برنامه نو   وتریوجود کامپ لیبه دل CNC زات یتجه
  نیماش نگونهیا .دهند ی به کاربر ارائه م یق العاده افو  یر یو انعطاف پذ 

دستگاه بدون اتالف وقت را  میتنظ تیقابل ر،یبرنامه پذ ونیاتوماس یها
 .دارند

وجود دارند   یکار  نیماش زات یدر قالب تجه CNC یها  نیماش مجموعه
 کی را به صورت  ات یعمل ریو سا  یتراش، سوراخ کار   ،یفرزکار  تیقابل که

توسط ربات ها و نقاله    زیقطعات ن یی به جا جا کنند و ی پارچه فراهم م 
 .شود ی انجام م
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 CNC یکار  نیمراحل ماش 4#

را ارائه  ی مختلف ات یها و عمل تیقابل CNC ینکار یماش ندیکه فرآ ی حال در
 .است کسانی  یادیدر تمام آن ها تا حد ز ندیفرآ ی اساس اصول دهد، ی م

 :است ریشامل مراحل ز CNC ینکار یماش  ی اساس روند

 CAD مدل ی طراح  •
 CNC به برنامه CAD پرونده لیتبد •
 CNC دستگاه  یساز  آماده •
 ینکار ی ماش ات یعمل یاجرا •
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 CNC یکار  نیماش اتیانواع عمل  5#

مختلف از جمله   ع یصنا یاساخت مناسب بر ندیفرآ کی  CNC ینکار یماش
 ی ع یوس فیط د یبه تول قادر است و یخودرو، هوا فضا، ساختمان و کشاورز 

و ابزار   مایموتور هواپ ،یجراح زات ی تجه ل،یاز محصوالت مانند قاب اتومب
 .است ی و باغ  ی دست 

 - انهیتحت کنترل را ینکار یمختلف ماش ات یعمل نیشامل چند ندیفرآ نیا
  مواد است که -  ی و حرارت ی ک یالکتر ، یی ایمیش ،یکیمکان یندهایاز جمله فرآ

  ی سفارش ی محصول با طراح  ایقطعه  کی  دیتول یالزم را از قطعه کار برا
 .کند ی خارج م

توان در سه  ی را م  ی ک یمکان CNC ینکار یماش ات یعمل  نیتر  جیاز را ی برخ
 :کرد یبند میتقس ری دسته ز

 یحفار  •
 ی فرزکار  •
 چیپ •
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 CNC زاتیتجه گاهی و جا دی انواع تول  6#

 :شود ی م  یبند میاز لحاظ تعداد به سه دسته تقس دیصنعت، تول در

 Mass production انبوه دیتول •
 Batch production یدسته ا دیتول •
 Job production ( ی کم )کارگاه  دیتول •

 ی معمول  یها  نیو ماش  ی دست یکم از روش ها  ایساخت قطعات تک  در
ساخت، نتوان قطعه  ی دگیچیپ لیکه به دل ی صورت در .گردد ی استفاده م 

 .استفاده نمود CNC از دیکرد با دیتول ی معمول  یها نیکار را با ماش
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ابزار   نهیهز است که یدسته ا دیدر تول CNC یها نیکاربرد ماش  نیشتر یب
 یسرعت و انعطاف قابل توجه ا با  ودهد  ی و بند را کاهش م  دیو ق یساز 
 .سازد  ی فراهم م  گریمحصول د یرا برا دیتول

مقرون به صرفه  دهیچیکم قطعات پ دیو تول یدسته ا دیدر تول CNC لذا
  زات یتجه ریو سا CNC یکنترلرها  متیکاهش ق لیامروز به دل البته .است

  ی م استقاده   زیانبوه ن دیمخصوص تول یها نیدر ماش CNC آن از کنترل
 .شود

 

 CNC زاتیتجه  یر یبه کارگ یای مزا 7#

  در هستند که ی فراوان  یایمزا یدارا یکار  نیماش نهیدر زم CNC زات یتجه
 :پرداخت میاز آن ها خواه ی برخ ی ادامه به بررس 

 یکار  ن یماش یباال سرعت •
 0.1ها   نیماش ی ( و در برخکرونیم کی)  نیماش یباال دقت •

 کمتر ی و حت کرونیم
 یکار  نی ثابت و کاهش زمان ماش ی خط سرعت •
اپراتورها در خط  میعدم دخالت مستق لیبه دل ی انسان  یخطا کاهش •

 د یتول
 دهیچیپ اری قطعات بس ساخت •
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 جهیاپراتور و در نت کیتوسط   نیماش نیکنترل هم زمان چند امکان •
 یانسان یرویاز ن نهیاستفاده به

 یابزارساز  یها  نهیساخت و هز   یها نهیهز کاهش •
 از یمورد ن  یتکرار تلورانس ها و دقت ها تیبه قابل ی اب یدست امکان •
و  نی ماش یبرنامه به رو ی تست نمودن برنامه قبل از اجرا امکان •

 وتر یآن در کامپ یساز  هیشب


