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I. Unimat in TVET – CNC.  Prezentare generală 
 

 Pentru educația inovatoare în clasele superioare ale liceului si colilor profesionale Unimat 

CNC este o opțiune interesantă. Datorită construcției modulare apare un număr aproape infinit de 

posibilități de aplicare. Lamele CNC Unimat ale frezei și strungului sunt echipate cu motoare pas cu 

pas de 2 A. 

 

Unele dintre caracteristici sunt: 

• Ax transversal: deplasare 50 mm (extensibil: 80 mm) 

• Alunecare longitudinală: cursă 145 mm (extensibil: 445 mm) 

• Precizie: max. 0,07 mm 

• Freză CNC - până la 4 axe 

 

 De remarcat sunt costurile reduse ale acestui sistem. În loc să se achiziționeze mașini 
industriale, care consumă întregul buget (costuri initiale ridicate și cheltuieli continue pentru 
întreținere) și care nu sunt la dispoziția studenților, Unimat CNC permite acizitia unui întreg 
kit de mașini la doar o mica parte din costurile celor industriale. Studenții pot utiliza acum 
aceste mașini în mod automat și autonom. 

  



 

 

 Mașinile sunt controlate prin intermediul software-ului gratuit LinuxCNC care include 
pachetul CoolCNC Linux. Prin urmare, elevii pot instala, de asemenea, softul în mod legal și 
il pot folosi si de acasă. Ceea ce a fost proiectat într-o aplicație CAD poate fi convertit în cod 
mașină într-o aplicație CAM. LinuxCNC oferă o interfață grafică, precum și o perspectivă 
suficientă asupra codului G. 

 

 

 Accentul trebuie pus pe automatizarea proceselor de producție, precum și pe 
combinația CAD-CAM și managementul calității. Procesarea pieselor trebuie executată și 
automatizată nu doar manual sau semiautomatizat. Studenții ar trebui să fie integrați în acest 
lanț de proces.   

 
 



 

 

 Între timp, tehnologia CNC a devenit o parte integrantă a oricărei educații tehnice 
solide. Înțelegerea materialului, a mașinii și a codului controlerului nu ar trebui să fie predată 
doar în teorie. Mașinile industriale au într-adevăr avantajul în educație că elevii primesc 
informații practice, dar rareori o școală sau o universitate pot oferi acces suficient la astfel de 
mașini. 

 

 
 

 Decalajul dintre instruirea practică, cea profundă și bugul permanent mai restrâns pot 

fi compensate cu Unimat CNC. Dezvoltat pentru protejare și modelare, acest sistem oferă, de 

asemenea, o mulțime de avantaje pentru sectorul educațional. 

1. Lucrare autonomă datorită accesului ușor la mașini 

 Costurile mai mici permit achiziționarea mai multor dispozitive, mulți studenți pot 

lucra în același timp. Datorită siguranței ridicate, nu este necesară o monitorizare permanentă. 

2. Cunoștințe profunde ale experților în loc de cunoștințe specifice producătorului 

 Tot ce se învață pe aceste mașini poate fi aplicat și pe cele mari. Nu sunt folosite aici 

detalii specifice care ar fi nevalide pentru proiecte mai mari. 

3. Cea mai ușoară manipulare, punere în funcțiune și întreținere 

 Setarea simplă și modulară permite o perspectivă rapidă asupra funcționalității mașinii, 

aplicarea acestora nu necesită cunoștințe prealabile. Serviciul poate fi făcut cu ușurință de 

unul singur. Se stie că elevul înțelege doar ceea ce se poate face singur și concepe doar ceea 

ce poate crea el însuși. 

 



 

 

 

 

 

4.  Utilizarea este independentă de locație 

 Datorită greutății și dimensiunilor minore, mașinile puse într-o cutie de transport pot fi 

administrate și manipulate la fel de ușor ca un aparat de transmisie video. 

5. Perioadă de garanție de 2 ani 

 Mașinile sunt produse de calitate austriacă cu o perioadă de garanție de 2 ani (piesele 

de uzură sunt excluse). 

6. Software de control profesional fără taxe de licență 

 Ca software de control avem pachetul CoolCNC. Pur și simplu porniți computerul de 

și toate aplicațiile vor porni automat. Se desfășoară doar aplicații Open Source - prin care se 

omit toate taxele de licență și chiar și actualizările ulterioare vor fi disponibile gratuit. Este 

ușor și nu se plătește nimic in plus. 

 Tehnologia CNC poate fi aplicată în educație cu ușurință, eficient din punct de vedere 

al costurilor și are suficiente posibilități de acces. Până acum, datorită dimensiunii și prețului 

lor, studenții au putut folosi mașini industriale doar pe rând și timp de câteva minute. Cu toate 

acestea, cu CNC-ul Unimat, fiecare grup poate fi asociat cu o mașină și poate progresa cu 

proiectele sale. 

 

 



 

 

Exemplu de proiect: construcția unui maner din lemn. 

 Iata un exemplu de proiect realizat in AutoCAD si trimis in fișier AutoCAD, pe care l-

am convertit cu ușurință în cod G cu software-ul CAM Deskproto. 

 O bucată de lemn de fag a fost prinsă, iar designul „mâner ergonomic― ar putea fi 

procesate cu ajutorul strungului CNC cu 4 axe. 

 

 

 

 

 
 

1.1. Avantaje și dezavantaje ale automatizării 

 

Avantaje 

 Reproductibilitate automată 

 Creșterea productivității 

 Flexibilitatea producției 

 Reduceți uzura sculei (condiții constante) 

 Cicluri de fabricație constante (planificarea producției) 

 Mașinile CNC se pot conecta între ele (sisteme de fabricație) 

 mare diversitate de opțiuni de procesare 

 Membrii pot controla mai multe mașini simultan – costuri de muncă reduse 

 Părțile complexe se duplică cu ușurință, programare unică 

 Îmbunătățiri de automatizare prin integrarea robotului, benzi transportoare, FMI etc. 

 



 

 

 

Dezavantaje  

 Investiție mare (mașină plus scule de lucru) 

 Sunt necesari specialiști CNC pentru întreținerea și funcționarea mașinilor 

 Cerințe de dezvoltare pentru departamentul de planificare (CAD / CAM / CIM) 

 Piese individuale costisitoare datorate programării 

 Datorită sistemelor complexe, furnizorii de servicii sunt necesari pentru întreținere și 

service. 

 

1.2. Istoria mașinilor cu comanda numerică. 

  

Control numeric NC 

 Acest tip a fost utilizat pe primele mașini controlate numeric. Intrarea programului a 

fost transmisă folosind cartele perforate. Cu toate acestea, nu a fost posibilă schimbarea 

programul NC direct pe mașină. Pentru acest lucru era necesar să creați o nouă carte perforată. 

 Control numeric computerizat CNC 

 Aici puteți schimba programul NC oricând doriți, deoarece puteți efectua modificările 

pe computer și PC-ul îl trimite la aparat. De asemenea, este posibil să faceți modificările 

direct pe panoul de utilizator al mașinii. Pentru sistemul CoolCNC, folosim și computerul ca 

panou de utilizator. 

Control numeric direct DNC  

Un PC (Server) controlează mai multe aparate în același timp. Software-ul nostru CoolCNC 

Linux este un controler CNC. Cu unele corecții (la codul G) este posibil să îl utilizați ca un 

„controler DNC―. De exemplu două mașini de strunjit în același timp. Dar, în acest caz, 

vizualizarea pe ecran nu este corectă, iar codul G nu este conform normei.   

 Prin urmare, acceptăm numai comenzi CNC, care sunt conforme cu normele 

(standard rs274ngc). 



 

 

 

 
 

 

 

 

Masină de preforat cartele Cartelă perforată 

 

1.3. Configurarea sistemelor CoolCNC. 
 

CoolCNC pentru Linux 

 

  USB 

PC TCT Control 

cutie controler 

 

motoare pas cu pas 

 

Funcțiile computerului: 

1) Panou utilizator (tastați propriul cod G sau deschideți fișierele G-Code) 

2) Controlul „manual― al mașinii 

3) Controler CNC (generează semnalele pentru motoarele pas cu pas în timp real) 

Funcția cutiei controlerului: 

Amplifică semnalele de pe computer și conduce motoarele pas cu pas. (parțial editați datele - 

1/2, 1/4, 1/8, ... pas). 



 

 

 

 CoolCNC pentru Windows 

 
                         USB                                     LPT 

 

 

generator de semnal 

 

 cutie controler 

 

 motoare pas cu pas 

 

 

Funcțiile computerului: 

1) Panou utilizator (tastați propriul cod G sau deschideți fișierele G-Code) 

2) Controlul „manual― al mașinii 

3) Controler CNC (generează pachete de controler - nu în timp real) 

Funcția generatorului de semnal: 

Convertește pachetele de informații de pe PC în semnale pentru motoarele pas cu pas. 

Generatorul de semnal trimite semnalele în timp real. 

Funcția cutiei controlerului: 

Amplifică semnalele de pe computer și conduce motoarele pas cu pas. (date de editare parțiale 

- 1/2, 1/4, 1/8, ... pas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Sistem de coordonate pentru masinile cu comanda numerica NC. 

 

 Sistemul de coordonate carteziene se referă la piesa de lucru. Axa axului capului este 

Z. Astfel, obținem diferite sisteme de coordonate pentru mașinile de frezat vertical și orizontal 

și mașinile de strunjit. Aici puteți vedea sistemul de coordonate al unei mașini orizontale si 

respectiv verticale de frezat. 

 

 
 

 

 
 

 

mașină de frezat 

verticală 
mașină de frezat orizontală 

mașină de frezat verticală cu  
A-axe 

 
 

 
 

coordonate mașină de frezat pe orizontală coordonate mașină de frezat pe verticală 
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