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 یکه دستگاه ها چرا دارد؛ یادیز  تیدر صنعت اهم CNC دستگاه ریتعم
CNC نیا در .شوند  ی دگ ید بیممکن است بر اثر عوامل مختلف دچار آس 

آشنا  CNC دستگاه ری تعم نهیدر زم ی شما را با نکات مهم  می مقاله قصد دار
 .میکن

 ی متن ما را همراه   انیباره تا پا نی به کسب اطالعات در ا لیصورت تما در
 .دیکن

 

 

 CNC  دستگاه ریتعم تیاهم 1#

مختلف را برعهده  زات یتجه ینصب و راه انداز  تیکه مسئول یی ها شرکت
اقدام   زین CNC یدستگاه ها ر یدر موارد الزم نسبت به تعم دیبا دارند،
 تی فوق العاده اهم ی و امور صنعت   زات ی دستگاه در حوزه تجه نیا .کنند
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خط  نیچند ای کیواردشده به آن  بیآس نی کوچکتر لیدل نیهم به .دارد
و  ع ی سر ریتعم  نیبنابرا .از کار خواهد انداخت ی صنعت   یرا در کارها دیتول
 .دارد تیاهم اریدستگاه بس نیا قیدق

  یدر حوزه کارها یمهم و کاربرد اریدستگاه بس  کیبه عنوان  CNC دستگاه
مختلف و گسترده آن ممکن است بر  زات یتجه .شود ی محسوب م  ی صنعت 

 .از رده خارج شوند ی اثر عوامل گوناگون 

از آن ها تا حد  کیاز هر  یتمام دستگاه ها و نکات نگهدار  قیدق شناخت
دارد،   یادیز تیآن چه اهم اما .اتفاقات خواهد شد نیمانع از بروز ا  یادیز

  یها ستمیکه از س ی صورت در .دستگاه است نیبه موقع و با دقت ا ریتعم
 یضررها ی جلو د،یاستفاده کن CNC یدستگاه ها یو نگهدار   ریتعم
 ی دستگاه به وجود م  ی بر اثر خراب ندهیگرفت که در آ  دیرا خواه یار یبس

و   CNC مجرب در حوزه کار با یها ستمیاز س یر یبا بهره گ نیبنابرا .ندیآ
وجود نخواهد  ی نگران یبرا یی جا گریآن پس از بروز مشکل، د ریتعم

  یها نهیو مناسب از دستگاه، هز حیصح ینگهدار  نیچن هم .داشت
 .کاهش خواهد داد یادیتا حد ز زیآن را ن  ریتعم  یبرا ازیموردن

هر   باالخره است که نیا د،یهمواره مدنظر داشته باش  ستیبا ی چه م آن
  طیشرا نیا در .خود را از دست خواهد داد یی کارآ ی پس از مدت ی دستگاه 

 .دیرفع مشکالت به وجود آمده باش یبرا حی تنها به فکر اقدامات صح دیبا
  CNC  بروز مشکالت در دستگاه ها لیاز دل ی موارد آگاه نیکنار تمام ا در

 .خواهد کرد یادیآن ها کمک ز ریبه تعم
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بروز مشکل در هر قسمت   لیدل نهی در زم یارزشمند حات یادامه به توض در
 .پرداخت میخواه CNC زات یاز تجه

 

را  CNC دستگاه ریبه تعم  ازین یچه مسائل  2#
 کند؟ یم یضرور 

به  ازین CNC شوند دستگاه ی سبب م  ی که پس از مدت ی لیدال شناخت
 همان .مشکالت خواهد شد شیدایمانع از پ یار یبس حد کند تا دایپ ریتعم

بروز  لیاز دال ی آگاه  بهتر از درمان است؛ یر یشگی شود، پ ی گونه که گفته م 
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 نهیمانع از اقدامات زمان بر و پرداخت هز  زین CNC دستگاه  یمشکل برا
 .گزاف خواهد شد یها

پس با ما همراه  م،یمشکالت آشنا کن نیشما را با ا میبخش بنا دار نیا در
 .دیباش

 مناسب یعدم نگهدار  1-2#

به  ازیروند که مدام ن ی به شمار م یی جزو دستگاه ها CNC یها دستگاه
مناسب به آن ها صورت   ی دگیکه رس ی صورت  در .دارند ریمراقبت و تعم

 CNC دستگاه ری به تعم اجیاحت نیبروز مشکل و هم چن احتمال رد،ینگ
 .خواهد بود ادیز اریبس

 دستگاه حی صح ماتیعدم تنظ 2-2#

خواهد شد، عدم  CNC که سبب بروز مشکل در دستگاه یموارد گرید از
 یها ی دگ یچی پ CNC دستگاه .شود ی م انیآن ب مات یتنظ  حیانجام صح

  نیبا دقت کامل نسبت به ا دیبا جهی نت در خود دارد،  مات ی در تنظ یادیز
  نیاز افراد و کارشناسان مجرب در ا یر یبهره گ نیبنابرا .امر اقدام شود

 .خواهد کرد یر یجلوگ ی نیچن نیمشکالت ا شیدایاز پ یادیتا حد ز نهیزم

 درست یسیعدم انجام برنامه نو 3-2#

کاربران  یرا برا یا نهیآن که امکان استفاده در هر زم یبرا CNC دستگاه
صورت   نیا ریغ  در .برخوردار باشد یدرست ی سی از برنامه نو دی با فراهم کند،
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را به  CNC دستگاه  ریبه تعم ازیبدل خواهد شد که ن ی از عوامل ی کیبه 
 .وجود خواهد آورد

 

 شود؟  یچگونه انجام م CNC دستگاه ریتعم 3#

 CNC ستمی از س یاز نکات الزم را درباره نگهدار  کی که هر  ی صورت در
 ی آگاه  طیشرا نی ا در .دیآن اقدام کن ریتعم  یبرا ستیبا  ی م  د،ینکن تیرعا

 یار ی امر  نیدر ا ی دستگاه، شما را به خوب ریاز موارد مهم و اطالعات تعم
 .خواهد کرد

 

  میخواه CNC دستگاه زات یاز تجه ی برخ رینحوه تعم انیادامه به ب در
 .پرداخت
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 مشکل روشن نبودن کنترل پنل ریتعم  1-3#

که دستگاه روشن   دیمشکل روبه رو شو نیمواقع ممکن است با ا ی برخ
عالئم و نشانه   ،یراه انداز  یبرا CNC دستگاه گریحالت د در .شود ی نم
 .از شروع کار با آن خواهد شد مانع  کند که ی را اعالم م ی خاص یها

است، عدم کارکرد   لیمشکل دخ نی که در به وجود آمدن ا یاز موارد ی کی
افتد که  ی اتفاق م نی ا ی زمان  شتریب البته .باشد ی م  هیمنبع تغذ  حیصح

  با .دیرا در بخش مربوط به کنترل پنل مشاهده نکن ی دکمه روشن چیه
مشکل  نیو صحت عملکرد آن قادر به برطرف کردن ا هی منبع تغذ ی بررس

سوختن   ایرفتن  نیمشکل بر اثر از ب نیا دیشا نیچن  هم .بود دیخواه
 .دیآن اقدام کن رینسبت به تعم د ی صورت با نیا در .باشد  وزهایاز ف ی کی

 CRT ریتعم  2-3#

آن  ریتعم ی برا CNC با بروز در دستگاه دیکه با ی از مشکالت گرید  ی کی
به حرکت  د ی صورت با نیا در .باشد  ی م CRT شیعدم نما د،یاقدام کن

و هنوز  دیمحورها را حرکت داد اگر .دیدستگاه شک کن یمحورها  حیصح
مشکل از صفحه  ی عن ی پس شد،  ی داده م شی نما ستمیمشکل در س نیا

 .است شینما

برق در صفحه   انیشکل حتما از وجود جرم نیبردن ا نیمنظور از ب به
گونه  چیبرق ه انیکه جر دیمتوجه شد انایاح اگر .دی مطمئن شو  شینما
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است که در صفحه  یی به طور قطع مشکل از داده ها نی بنابرا ندارد، یرادیا
 .شوند ی نشان داده م شینما

 ه یبروز مشکل در کارکرد منبع تغذ 3-3#

و چندگانه   ادیز  یها هیمنبع تغذ  یدارا  CNC مهم در دستگاه  زات ی تجه اکثر
  رادی ، کشف اCNC هنگام بروز مشکل در دستگاه لیدل  نیهم به .هستند
 رادیا افتنیصورت  در .همراه خواهد بود ی از آن ها با مشکالت کیدر هر 
 .دیکن ی را بررس CRT پشت هیها ابتدا منبع تغذ هیتغذ ع یدر من

  یدر بخش مدار ورود هیدرباره سالمت منبع تغذ قی از آن به تحق پس
  هیمنابع تغذ  نی از مهم تر ی کی که  دیاست بدان بهتر .دیدستگاه بپرداز 
 نیبنابرا شود؛ یها م ندلیو اسپ وی مربوط به درا CNC ستمیموجود در س

 .دیآن ها را به موقع انجام ده ی بررس

 دستگاه ریتعم  یبرا د،ی شد هیمنابع تغذ نی از ا کیدر هر  رادی متوجه ا اگر
CNC دیاقدام کن دیبا. 
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مانع از  CNC مناسب از دستگاه یبا نگهدار  4#
 دی در آن شو یبروز خراب

موجود در   یدستگاه ها  نیو با ارزش تر نیتر  ی جزو اصل CNC دستگاه
از بروز  یر یآن که قادر به جلوگ یراه برا  نی بهتر .رود ی ار م صنعت به شم

 .باشد ی و چک کردن مداوم آن م ینگهدار  د،یو مشکل در آن شو بیآس

  نیافراد مجرب در ا یر یبراساس تجربه و به کارگ دیبا CNC دستگاه ریتعم
 به بار نخواهد آمد.  یشتر یب ی صورت هرگز خراب نیا در .انجام شود نهیزم

 


