
ΘΕΜΑΘΕΜΑ::

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC CNC 
ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΠΙΠΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

του του ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΘΕΟ∆ΩΡΟΥΥ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 20020088

Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤµήµαΤµήµα ΣχεδιασµούΣχεδιασµού & & ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας ΞύλουΞύλου && ΕπίπλουΕπίπλου

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ -- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ



ΙΣΤΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

ΗΗ πρώτηπρώτη εργαλειοµηχανήεργαλειοµηχανή µεµε υπολογιστήυπολογιστή
κατασκευάστηκεκατασκευάστηκε τοτο 1952 1952 στιςστις ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ. . NCNC ((Numerical Numerical 
ControlControl) ) διάτρητεςδιάτρητες ταινίεςταινίες. . ΥψηλόΥψηλό κόστοςκόστος, , χαµηλήχαµηλή
απόδοσαπόδοσηη..
CNCCNC ((Computer Numerical ControlComputer Numerical Control) ) µείωσηµείωση κόστουςκόστους
λειτουργίαςλειτουργίας, , αυξηµένηαυξηµένη αξιοπιστίααξιοπιστία,, διαλειτουργικότηταδιαλειτουργικότητα καικαι
δυνατότητδυνατότητεεςς..
DNCDNC ((Direct Numerical ControlDirect Numerical Control) ) ΗΗ τελευταίατελευταία γενιάγενιά
µηχανηµάτωνµηχανηµάτων ψηφιακήςψηφιακής καθοδήγησηςκαθοδήγησης, , έχουνέχουν τηντην
δυνατότητδυνατότηταα νανα συνδέονταισυνδέονται µεταξύµεταξύ τουςτους µέσωµέσω ενόςενός ΗΗ//ΥΥ..



ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ ΠΕΝΤΕΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΩΝΑΞΟΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ



ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
CNCCNC ΞΥΛΟΥΞΥΛΟΥ

ΚέντραΚέντρα εργασίαςεργασίας γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή καρέκλαςκαρέκλας
ΓωνιακήΓωνιακή µηχανήµηχανή γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή παραθύρωνπαραθύρων
ΠλαγιοκόπτηςΠλαγιοκόπτης -- αντιγραφέαςαντιγραφέας –– λειαντικόλειαντικό
ΤεµαχιστηκέςΤεµαχιστηκές ξυλοπλακώνξυλοπλακών
∆ιπλή∆ιπλή τετραγωνιστικήτετραγωνιστική µορφήςµορφής
∆ιπλή∆ιπλή συγκολλητικήσυγκολλητική µορφήςµορφής
ΤόρνοςΤόρνος
ΚέντραΚέντρα εργασίαςεργασίας µορφοποίησηςµορφοποίησης--RouterRouter



ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒασικόςΒασικός λόγοςλόγος αναβάθµισηςαναβάθµισης επιχείρησηςεπιχείρησης ήή αντικατάστασηαντικατάσταση
µηχανήµατοςµηχανήµατος..
ΝαΝα ληφθούνληφθούν υπόψηυπόψη τιτι θαθα κατασκευάζεικατασκευάζει ηη εργαλειοµηχανήεργαλειοµηχανή. . 
ΧρειάζεταιΧρειάζεται κέντροκέντρο εργασίαςεργασίας ήή φρέζαφρέζα; ; ΤιςΤις αλλαγέςαλλαγές στηστη ροήροή
παραγωγήςπαραγωγής..
ΤαΤα χρήµαταχρήµατα πουπου θαθα διατεθούνδιατεθούν γιαγια αγοράαγορά. . ΥπολογισµόςΥπολογισµός κόστουςκόστους
εργαλείωνεργαλείων, , συστηµάτωνσυστηµάτων αναρρόφησηςαναρρόφησης πριονιδιώνπριονιδιών καικαι σκόνηςσκόνης..
ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα--µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα τωντων CNCCNC. . 

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα:: ακρίβειαακρίβεια στηνστην κατεργασίακατεργασία, , οµοιότηταοµοιότητα τωντων προϊόντωνπροϊόντων πουπου
παράγουνπαράγουν. . ΜείωσηΜείωση χρόνουχρόνου παραγωγήςπαραγωγής. . ΚαλύτερεςΚαλύτερες συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας..
ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα:: κόστοςκόστος αγοράςαγοράς, , σύγχυσησύγχυση στηστη γραµµήγραµµή παραγωγήςπαραγωγής. . ΑπαιτείΑπαιτεί
προσωπικόπροσωπικό µεµε γνώσειςγνώσεις σεσε υπολογιστέςυπολογιστές καικαι τεχνικάτεχνικά θέµαταθέµατα. . ΣυνήθωςΣυνήθως πρέπειπρέπει
νανα αλλάξειαλλάξει οο τρόποςτρόπος διοίκησηςδιοίκησης, , δενδεν είναιείναι παραγωγικάπαραγωγικά ότανόταν βγάζουνβγάζουν µικρέςµικρές
ποσότητεςποσότητες..



ΜέρηΜέρη πουπου αποτελούνταιαποτελούνται τατα CNCCNC

ΤράπεζαΤράπεζα εργασίαςεργασίας
ΣυστήµαταΣυστήµατα ασφαλείαςασφαλείας
ΚεφαλήΚεφαλή κατεργασίαςκατεργασίας
ΕργαλειοφορέαςΕργαλειοφορέας
CAD/CAMCAD/CAM



ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠλαστικόΠλαστικό πάτωµαπάτωµα: : ενεργοποιείταιενεργοποιείται απόαπό δύναµηδύναµη 35 35 kkgg καικαι πάνωπάνω
ΦωτοκύτταροΦωτοκύτταρο: : µεµε τηντην είσοδοείσοδο κάποιουκάποιου στονστον χώροχώρο εργασίαςεργασίας
σταµατάεισταµατάει ηη λειτουργίαλειτουργία τηςτης µηχανήςµηχανής
ΠλαστικήΠλαστική ποδιάποδιά
∆ιακόπτες∆ιακόπτες εκτάκτουεκτάκτου ανάγκηςανάγκης ((µανιτάριµανιτάρι))
ΜεταλλικόΜεταλλικό πλέγµαπλέγµα



ΚΕΦΑΛΗΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ((ΑΤΡΑΚΤΟΣΑΤΡΑΚΤΟΣ))

ΆτρακτοςΆτρακτος είναιείναι ηη
µηχανολογικήµηχανολογική κατασκευήκατασκευή
πουπου ΦέρειΦέρει τηντην µονάδαµονάδα
πολυτρύπανουπολυτρύπανου καικαι φρέζαςφρέζας



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό τωντων CNCCNC δυνατότηταδυνατότητα αυτόµατηςαυτόµατης εναλλαγήςεναλλαγής τουτου
κοπτικούκοπτικού..
ΕργαλειοφορέαςΕργαλειοφορέας αποθήκηαποθήκη κοπτικώνκοπτικών εργαλείωνεργαλείων..



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΕλικοειδήςΕλικοειδής κοπτικάκοπτικά ((Spiral Spiral 
cutterscutters))

ΕυθύγραµµαΕυθύγραµµα κοπτικάκοπτικά ((Straight Straight 
cutterscutters))

ΚοπτικάΚοπτικά ειδικώνειδικών εφαρµογώνεφαρµογών
((Special application cuttersSpecial application cutters))

ΚοπτικάΚοπτικά µεµε ραβδώσειςραβδώσεις ((Flute Flute 
toolstools))



ΚοπτικάΚοπτικά µεµε σφαιρικήσφαιρική µύτηµύτη
((Ball nose cuttersBall nose cutters))

ΚοπτικάΚοπτικά συµπίεσηςσυµπίεσης
((Compression cuttersCompression cutters))

ΚοπτικάΚοπτικά µεµε ξυλοδιασπαστήξυλοδιασπαστή
((Chipbreaker cuttersChipbreaker cutters))

ΚοπτικάΚοπτικά φινιρίσµατοςφινιρίσµατος
((FinishersFinishers))

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΚοπτικάΚοπτικά τύπουτύπου V V ((V CuttersV Cutters)) ΤρυπάνιαΤρυπάνια Brad pointBrad point

∆ίσκος∆ίσκος ((Saw bladeSaw blade)) ΤρυπάνιαΤρυπάνια VV--pointpoint

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΑΓΟΡΑΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNCCNC

ΞΥΛΟΥΞΥΛΟΥ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α
ΣτηνΣτην αγοράαγορά κυριαρχούνκυριαρχούν τατα κέντρακέντρα µορφοποίησηςµορφοποίησης CNCCNC τριώντριών αξόνωναξόνων
(42%).(42%).
ΟΟ συνδυασµόςσυνδυασµός κόστουςκόστους––δυνατοτήτωνδυνατοτήτων παίζειπαίζει σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο στηνστην
απόκτησηαπόκτηση τουςτους (87%).(87%).
ΥλικόΥλικό κατεργασίαςκατεργασίας, , συνδυασµόςσυνδυασµός µασίφµασίφ ξυλείαςξυλείας--σύνθετωνσύνθετων
συγκολληµένωνσυγκολληµένων προϊόντωνπροϊόντων ξύλουξύλου (83%).(83%).
ΚυριότεροςΚυριότερος πελάτηςπελάτης CNCCNC οιοι µικροµεσαίεςµικροµεσαίες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις (50%).(50%).
ΠρόβληµαΠρόβληµα στονστον προγραµµατισµόπρογραµµατισµό τουτου µηχανήµατοςµηχανήµατος (87%).(87%).
ΟιΟι ΕλληνικέςΕλληνικές βιοµηχανίεςβιοµηχανίες εξοικειώνονταιεξοικειώνονται εύκολαεύκολα µεµε τιςτις
εργαλειοµηχανέςεργαλειοµηχανές CNCCNC (38%).(38%).
∆εν∆εν έχουνέχουν ολοκληρωµένηολοκληρωµένη εικόναεικόνα τιτι θέλουνθέλουν νανα αγοράσουναγοράσουν (37%).(37%).
∆εν∆εν διστάζουνδιστάζουν νανα προβούνπροβούν σεσε αγοράαγορά CNCCNC (49%).(49%).
ΑπόκτησηΑπόκτηση µέσοµέσο προγράµµατοςπρογράµµατος τηςτης ΕΕ..ΕΕ. (80%).. (80%).



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ


