
CNC là viết tắt của Computer Numerical Control là thuật ngữ chỉ những hệ thống

máy gia công cơ khí được điều khiển bằng máy tính, phát triển từ cuối thập niên

1940 - đầu 1950 ở phòng thí nghiệm Servomechanism của học viện MIT
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ĐIỀU KHIỂN MÁY CNC



1- Ụ trước: Bên trong có lắp các bộ phận chủ yếu của máy..

2 - Đầu trục chính: thường dùng để gắn mâm cặp hoặc mũi 

tâm xoay.

3 - Xe dao: gồm có bàn trượt và động cơ servo điều khiển di 

chuyển phương X và động cơ điều khiển cơ cấu thay dao 

tự động.

4 - Bảng điều khiển: gồm có màn hình hiển thị và các phím, 

nút điều khiển quá trình hoạt động của máy. 
5- Ụ động: thường dùng để gắn mũi chống tâm, có thể dùng 

để gắn mũi khoan để lỗ như máy tiện thường, ụ động có 

thể di chuyển bằng động cơ điều khiển hoặc di chuyển 

bằng cách đầy trượt trên rãnh.

6 – Thân máy: thường được đúc bằng gang.

7 – Thùng máy: thường được làm bằng thép tấm để che chắn 

bảo vệ cho máy và người vận hành
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ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY CÔNG CỤ CNC



Dầu rãnh trượt: bôi trơn các đường

dẫn, rãnh trượt và trục chính

Mỡ số 2: bôi trơn băng máy

Các loại dầu dùng cho máy CNC



Dầu cắt gọt kim loại (pha nước hoặc không pha nước): Làm mát và bôi trơn dao cắt và

chi tiết cắt

Các loại dầu dùng cho máy CNC



Dầu thủy lực: Dùng cho mâm cặp thủy lực và hộp số máy CNC

Các loại dầu dùng cho máy CNC


