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Introductie
Edgecam is CAM (Computer Aided Machining) software: software die (CNC)-bewerken eenvoudiger
maakt door de lastige berekeningen over te laten aan de computer.
Dankzij CAM-software is het mogelijk ingewikkeldere producten sneller en nauwkeuriger te
programmeren. Vooral de mogelijkheid om 3D-modellen te gebruiken maakt dat productie sneller en
betrouwbaarder gestart kan worden.
Deze cursus behandelt de basis van edgecam: het voorbereiden en bewerken van een onderdeel met
rechte wanden. Hoewel alles op een voorbeeld-onderdeel toegepast wordt, zijn de handelingen natuurlijk
ook toe te passen op andere producten.

Interface
Voor het overzicht heeft edgecam twee ‘omgevingen’:
• In de Ontwerpomgeving kunnen we het product inlezen en voorbereiden.
• In de Bewerkomgeving kunnen we na het kiezen van de machine gereedschappen en
bewerkingen programmeren.
Beide omgevingen hebben een knoppenbalk bovenin, enkele vensters aan de linkerkant, een
statusmelding onderin. Het product wordt weergegeven in de Viewport.
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Bediening
Om edgecam te kunnen gebruiken heb je een drieknopsmuis met scroll-wieltje nodig. Meestal kan je met
het scrollwieltje klikken: dit is dan de derde knop.
De knoppen hebben de volgende functies:
• Linkermuisknop: selecteren. Dubbelklik om een profiel (een aantal aaneengesloten lijnen) in één
keer te selecteren.
• Middelste muisknop:
o Dubbelklikken: zoom en verschuif het aanzicht zo in/uit dat het complete product in het
venster past
o Klikken en slepen: verschuif het aanzicht
• Rechtermuisknop:
o Klikken: bevestig een selectie
o Klikken en slepen: roteer het aanzicht
• Muiswiel: in/uitzoomen
Edgecam heeft geeft met de statusmelding in de linkeronderhoek aan waar de software op wacht: als er
‘Klaar’ staat, ben je vrij een nieuwe functie uit te voeren. In elk ander geval moet je de aanwijzingen van de
software opvolgen:

Selecteren
Soms kunnen er meerdere dingen gekozen worden. Edgecam laat dit zien met twee pijltjes boven de
muiscursor:

Als je nu op het toetsenbord op de TAB-toets drukt, laat edgecam de volgende mogelijkheid zien. Hier
zijn 3 opties, druk nog een paar keer op de TAB-toets om ze allemaal te bekijken.
Klik met de linkermuisknop als het goede deel van het product oplicht.
Let op: beweeg de muis niet tijdens het wisselen tussen de opties!
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Draai-modus
Een standaardinstallatie van edgecam start in de frees-modus. Voordat een product op een draaibank
bewerkt kan worden, moet je omschakelen naar de draaimodus:

Klik op de tekst ‘XY’ linksonderin het scherm om te schakelen van de XY-modus (freesmodus) en de ZXmodus (draaimodus):

De melding DIA betekent dat maten (X-coördinaten) in diameter ingegeven worden, je kan eventueel
naar RAD schakelen om de maten in radius op te geven.

Aanzichten
Snel wisselen tussen verschillende aanzichten kan met de knop linksonderin de Viewport:

Klik hierop, en kies tussen de verschillende aanzichten: naast Doorsnede en Radiaal enzovoorts is ook
Isometrisch beschikbaar voor een 3D-aanzicht van het product:

Boven de viewport staat een klein assenstelsel. Hierin is de rode as de X-as en de blauwe de Z-as.
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Voorbereiding
Voordat we een product kunnen gaan frezen, moeten we de randvoorwaarden opstellen. Vanuit welke
richting willen we bewerken, en wat zijn de maten van het uitgangsmateriaal? Op welke machine gaan we
de bewerkingen uitvoeren?

Onderdeel uitlijnen
Een product wat onderdeel is van een samenstelling, wordt soms verdraaid in edgecam ingeladen. Er is
een eenvoudige functie om een onderdeel uit te lijnen voor frezen:

Oefening 1: Onderdeel uitlijnen voor frezen
1. Open het bestand ‘1 - Draaiproduct.x_t’
2. Schakel om naar de draai-omgeving:

3. Schakel Solid-weergave in en kies het isometrische aanzicht:

4. Klik op Oriënteer Solid voor draaien:
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5. Edgecam stelt de vraag “Selecteer vlak om rotatie assen te bepalen (of beëindig)”. Klik het
onderste cilindrische vlak aan:

6. Het product wordt gedraaid en gelijk gelegd met de Z-as, maar het staat nog de verkeerde kant
op:

7. Klik hetzelfde vlak nog een keer aan: nu staat het product wel goed:
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8. Rechtsklik om deze verdraaiing te bevestigen. Edgecam stelt de volgende vraag: “Selecteer vlak
om startvlak te bepalen (of beeindig)”. Selecteer het voorvlak van het product:

9. Nu staat het nulpunt ook op de gewenste plaats:

10. Rechtsklik om deze plaatsing te accepteren. De volgende vraag (“Selecteer vlak om C-oriëntatie
te bepalen (of beëindig)”) is niet van toepassing op dit product, dus rechtsklik nogmaals.
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Bewerkingsnulpunt
Een stuk NC-code bestaat uit een reeks coördinaten. De machine leest deze coördinaten, en stuurt het
gereedschap van het ene punt naar het volgende. Het bewerkingsnulpunt is de positie van waaruit de
machine deze punten berekent.
Om ervoor te zorgen dat het edgecam en de machine op dezelfde positie in het uitgangsmateriaal
beginnen te bewerken, moet het bewerkingsnulpunt in de computer en in werkelijkheid hetzelfde zijn. In
het geval van draaien zal het nulpunt bijna altijd in het midden van het product, tegen het voorvlak aan
liggen.

Spangereedschap
Het spangereedschap bestaat uit de onderdelen van de klem die gebruikt wordt om het ruwmateriaal
vast te zetten op de machine. Je kan in edgecam een 3D-model inlezen en aangeven als spangereedschap,
en in de draaiomgeving is het mogelijk op basis van een aantal parameters de afmetingen van de klauw op
te geven.

Ruwmateriaal
Om het resultaat van simulatie overeen te laten komen met de werkelijkheid, is het belangrijk de maten
van uitgangsmateriaal zo op te geven als het ook op de machine staat. Edgecam zal ook rekening houden
met de opgegeven maten bij het berekenen van de banen, dus als er een afwijking in een serie gezaagde
stukken zit, is het veilig een kleine overmaat op te geven.

Machine
Het is belangrijk in edgecam de goede machine te kiezen. Op basis van de gekozen machine wordt het
goede model gebruikt in de simulator en wordt de NC-code uitgegeven in een taal die de machine
begrijpt.
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Het product op de machine plaatsen
De bovenstaande instellingen zijn door middel van
va een script uit te voeren:

De afmetingen van het product staat tussen haakjes voor de diameter en lengte-velden.
lengte velden.
De Afvlak Lengte is de hoeveelheid materiaal die nog van het uitgangsmateriaal afgedraaid moet worden
om het gezaagde uitgangsmateriaal netjes
ne
te vlakken.
De Uitsteeklengte is de afstand die het product uit de klauwplaat steekt: dit is de totale lengte van het
uitgangsmateriaal, min de afvlaklengte en het deel van het uitgangsmateriaal wat in de klauwplaat
verdwijnt.
In het pulldown-menu Machine kan de te gebruiken machine gekozen worden.
Oefening 2: Product op machine plaatsen
1. Open het bestand ‘2 – Draaiproduct uitgelijnd.x_t’. Schakel
hakel om naar de draai-omgeving
draai
en zet de
Solid-weergave aan:

2. Start de Opspan-macro
macro via de knop Draaien Setup:
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3. Vul de velden alsvolgt in en klik op OK:

4. Edgecam zal automatisch het product en het uitgangsmateriaal in de klauwplaat van de gekozen
machine positioneren. Edgecam is ook overgeschakeld naar de bewerkomgeving:

5. Op het tablad Features zijn de delen van het product die edgecam heeft herkend te vinden – klik
eventueel op de knop voor Boom-weergave
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:

6. Zet de Solid-weergave uit: de dikkere lijnen omschrijven de vorm van het product:
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Features
Features zijn delen van het product die edgecam herkent als per stuk bewerkbare elementen. In het
voorbeeldproduct worden de volgende features herkend:
•

Voorzijde vlakken:
o Het voorvlak van het product:

•

Voorzijde draaien:
o De omtrek van het product – zonder groeven om ongewenst inlopen te voorkomen:

•

Achterzijde vlakken:
o Het achtervlak van het product, voor afsteken of (na overname) vlakken:
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•

Externe groef voor:
o De groef in het product, zodat deze apart meteen steekbeitel bewerkt kan worden:
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Bewerken
Nu het product opgespannen is, kunnen we beginnen met programmeren.

Machine en reeks
De gekozen machine en de bewerkingen staan op het tabblad Reeks:

De reeks zal uiteindelijk het hele NC-programma bevatten: bewerking voor bewerking, gereedschap voor
gereedschap.

Instructies
Een edgecam-programma is opgebouwd uit instructies. Elke actie die nodig is voor het maken van het
product staat op volgorde in de reeks. Voorbeelden van instructies zijn:
• Gereedschap:
o Kies het gereedschap wat je wil gebruiken voor de komende bewerking.
• Verplaats naar wisselpositie:
o Verplaats het gereedschap naar de wisselpositie – noodzakelijk voordat een nieuw
gereedschap gekozen wordt.
• Bewerkingscycli:
o De gereedschapsbanen die edgecam uitgeeft worden berekend door cycli. Elke cyclus
heeft een eigen toepassing: gaten boren, voorfrezen, wanden nafrezen enzovoorts.
Om het bewerken te vereenvoudigen zijn de laatste drie instructies samengevoegd in operaties. In deze
cursus zullen we vier operaties behandelen: vlakfrezen, voorfrezen, contourfrezen (nafrezen) en gaten
boren.
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Gereedschapskeuze
Edgecam houdtde gebruikte gereedschappen bij in de Gereedschapsbibliotheek (ToolStore). In deze
database is het makkelijk om te zoeken op type of afmetingen.
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Operaties:Voordraaien
De voordraai-operatie is bedoeld om snel het grootste deel van het uitgangsmateriaal te verwijderen. De
operatie kan zowel voor vlakken als voor langsdraaien en voordraaien gebruikt worden.

•
•

•
•
•
•
•

Machinecyclus: schrijf de code uit als machinecyclus
Type:
o Geen: Geen neusradiuscompensatie
o Besturing-compensatie: de machinebesturing berekent de werkelijke gereedschapsbaan
aan de hand van de door edgecam uitgegeven geometrie
o Baancompensatie: edgecam geeft de aan de hand van de neusradius van het gereedschap
gecompenseerde gereedschapsbaan uit.
Negeer ondersnijding: deze optie maakt het mogelijk te voorkomen dat het gereedschap in een
groef zakt door de aanwezige vrijloophoek, of een vlak met een negatieve hoek gaat bewerken.
Z- en X- toegift; laat in deze richtingen materiaal staan voor het nabewerken
Snede opdeling: draai het product in stappen van zoveel mm.
Gebruik het huidige uitgangsmateriaal: edgecam bepaalt zelf het startpunt voor de cyclus aan de
hand van het getekende uitgangsmateriaal.
Contour Verlenging:
o Start: verleng het te draaien contour aan de beginzijde met een hier opgegeven afstand.
o Eind: verleng het te draaien contour aan de eindzijde met een hier opgegeven afstand.
Op het tabblad Gereedschap kan de snijsnelheid en voeding opgegeven worden, en kunnen we
een gereedschap opzoeken.
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Oefening 3: Vlakken
1. Open het bestand ‘3 – Draaiproduct op machine.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Voordraai-operatie:

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

4. Klik het feature Voorzijde vlakken aan:

5. Rechtsklik, edgecam stelt nu de vraag:

6. Linksklik bovenin het product zodat het pijltje naar beneden wijst:

7. Edgecam vraagt nu:
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8. Rechtsklik op deze vraag. Het venster van de voordraai-operatie verschijnt. Vul de volgende
waarden in op het eerste tabblad:

9. Klik voor het gereedschap op Zoeken… en kies de PCLNL-2525-M12 0.8 Rad General:

10. Klik op Selecteer en stel de positie van het gereedschap in op 1.
11. Klik op OK.Er is een voordraai-operatie in de reeks verschenen. Als je hier met het muispijltje
boven zweeft, lichten de banen op:
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12. Voer vanuit het menu M-Functies de functie Uitgangsmateriaal bijwerken uit:

13. Klik direct op OK. Je ziet de vorm van het uitgangsmateriaal wijzigen:

14. Sla het bestand op als “4 – Draaiproduct gevlakt.ppf”.

Gereedschapsbanen
Edgecam geeft de bewegingen die het gereedschap gaat maken weer als lijnen. Zoals je ziet zijn er
gestippelde en doorgetrokken lijnen:
• De gestreepte lijnen zijn ijlgangbewegingen: het gereedschap beweegt hier met de maximale
snelheid. Als het goed is komt het tijdens het maken van deze bewegingen geen uitgangsmateriaal,
klemmen of andere machineonderdelen tegen.
Het is dus erg belangrijk de hoogte waarop deze bewegingen uitgevoerd mogen worden goed in
te stellen!
• De doorgetrokken lijnen zijn voedingsbewegingen: het gereedschap beweegt hier met een lagere
snelheid (de gekozen “Voeding”), zodat er veilig materiaal verspaand kan worden.
Teveel voedingsbewegingen (“lucht draaien”) zorgt voor extra bewerkingstijd en kan (flink)
hogere productiekosten met zich meebrengen. Probeer dus instellingen te vinden die zowel
efficiënt als veilig zijn.
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Uitgangsmateriaal bijwerken
Edgecam kan nadat een operatie geprogrammeerd is, direct het resultaat van deze bewerking laten zien.
Dit resultaat kan vervolgens als startpunt voor de volgende cycli gebruikt worden, zodat dit niet meer
handmatig opgegeven hoeft te worden. De functie Uitgangsmateriaal bijwerken doet dit automatisch:

Oefening 4: Voordraaien
1. Open het bestand ‘4 – Draaiproduct gevlakt.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start opnieuw de voordraai-operatie

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

4. Klik het feature Voorzijde Uitwendig aan:

5. Rechtsklik, edgecam stelt nu de vraag:
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6. Linksklik aan de voorkant van het product zodat hetpijltje vooraan het product staat en naar
achter wijst:

7. Rechtsklik. Edgecam vraagt nu:

aag. Het venster van de voordraai-operatie
voordraai operatie verschijnt. Vul de volgende
8. Rechtsklik op deze vraag.
waarden
aarden in op het eerste tabblad, en vink op het tabblad Gereedschap de functie “Gebruik huidig
gereedschap” aan:

9. Klik op OK. Edgecam berekent de banen die nodig zijn voor het voordraaien:
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10. In de Voordraai-operatie in de reeks is alleen instructie Nieuw Voordraaien geprogrammeerd:
het gereedschap is nog onthouden van de vorige operatie:

11. Sla dit bestand op als ‘5 – Draaiproduct voorgedraaid’.

25

Operaties: Nadraaien
Met de nadraai-operatie kan de overmaat die de voordraai-operatie heeft laten staan van een product
verspaand worden. De operatie houdt geen rekening met uitgangsmateriaal, maar zal gewoon een al dan
niet gecompenseerde baan over het geselecteerde contour berekenen.

•
•

•
•
•

Negeer ondersnijding: deze optie maakt het mogelijk te voorkomen dat het gereedschap in een
groef zakt door de aanwezige vrijloophoek, of een vlak met een negatieve hoek gaat bewerken.
Type:
o Geen: Geen neusradiuscompensatie
o Besturing-compensatie: de machinebesturing berekent de werkelijke gereedschapsbaan
aan de hand van de door edgecam uitgegeven geometrie
o Baancompensatie: edgecam geeft de aan de hand van de neusradius van het gereedschap
gecompenseerde gereedschapsbaan uit.
Z- en X- toegift; laat in deze richtingen materiaal staan voor het nabewerken
Gebruik het huidige uitgangsmateriaal: edgecam bepaalt zelf het startpunt voor de cyclus aan de
hand van het getekende uitgangsmateriaal.
Contour Verlenging:
o Start: verleng het te draaien contour aan de beginzijde met een hier opgegeven afstand.
o Eind: verleng het te draaien contour aan de eindzijde met een hier opgegeven afstand.

Op het tabblad Gereedschap kan de snijsnelheid en voeding opgegeven worden, en kunnen we een
gereedschap opzoeken.
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Oefening 5: Nadraaien
1. Open het bestand ‘5 – Draaiproduct voorgedraaid.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Nadraai-operatie:

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

4. Klik het feature Voorzijde Uitwendig aan:

5. Rechtsklik, edgecam stelt nu de vraag:

6. Linksklik aan de voorkant van het product zodat hetpijltje vooraan het product staat en naar
achter wijst:

7. Rechtsklik. Edgecam vraagt nu:

8. Rechtsklik op deze vraag. Het venster van de nadraai-operatie verschijnt. Vul de volgende
waarden in op het eerste tabblad:
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9. Klik op het tabblad Gereedschap op de knop “Zoeken…” en selecteer de “PDJNL 2525-M11
0.4Rad Finish”:

10. Plaats deze beitel op positie 2 en klik op OK. edgecam programmeert een nadraai-operatie:
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11. Rechtsklik op de vorige voordraai-operatie en schakel “Zichtbaar” uit:

12. De net geprogrammeerde baan is nu duidelijker zichtbaar:

13. Sla het bestand op als ‘6 – Draaiproduct nagedraaid.ppf’
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Weergave van gereedschapsbanen
Als je een paar operaties geprogrammeerd hebt, staan er al snel veel gereedschapsbanen in beeld. Soms
verlies je hierdoor het overzicht en is het bijvoorbeeld lastig te zien welke banen precies bij de voordraaien welke bij de nadraaioperatie horen.

Als je rechtsklikt op een van de operaties en “Zichtbaar” uitvinkt, zullen deze banen niet meer
weergegeven worden:

De cyclus wordt uitgegrijsd weergegeven als de banen onzichtbaar zijn.
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Operaties:Voorsteken
Met de Voorsteek-operatie kunnen we een groef voorsteken.

•

Cyclus type:
o Opeenvolgend: De sneden worden van links naar rechts uitgevoerd
o Midden opeenvolgend: De sneden beginnen in het midden, vervolgens naar links, en als
laatste wordt naar rechts gestoken.
o Midden wisselend: De sneden beginnen in het midden, en vervolgens wordt afwisselend
een snede links en een snede rechts gemaakt tot de groef op breedte is.
o Kanteelsteken: Er worden eerst een aantal sneden op de volle snedebreedte van de
beitel gemaakt, waarbij ringen (kantelen) blijven staan. Deze worden als laatste met het
midden van de beitel weggestoken. Deze strategie zorgt voor de meest gelijkmatige
gereedschapsbelasting.
• X- en Z-Toegift: de afstand die bij het voorsteken moet blijven staan om met nasteken weg te
halen
• % Overlapping: De afstand tussen twee sneden, in % van de gereedschapsbreedte
• Wachttijd in omwentelingen: Laat het gereedschap een korte tijd op de bodem van de groef
staan zodat het terug kan veren.
• Contour Verlenging:
o Start: verleng het te draaien contour aan de beginzijde met een hier opgegeven afstand.
o Eind: verleng het te draaien contour aan de eindzijde met een hier opgegeven afstand.
Op het tabblad Stotterboren:
• Stap diepte: Bij steken in meerdere stappen, kan je hier de diepte per snede opgeven.
• Langs steken: Steek eerst de volledige groef op diepte van de eerste stap, en ga daarna pas naar
het volgende niveau.
De gereedschapsinstellingen kunnen onderop de tabbladen Voor- en Nabewerken ingesteld worden.
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Oefening 6: Voorsteken
1. Open het bestand ‘6 – Draaiproduct
Draaiprod nagedraaid.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Voorsteek-operatie:

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

4. Klik het feature Externe groef voor aan:

5. Rechtsklik, edgecam stelt nu de vraag:

6. Rechtsklik opnieuw: het venster van de Voorsteek-operatie
operatie verschijnt. Vul de volgende waarden
in,, laat de waarden op het tabblad Stotterboren leeg:
leeg
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7. Klik op het tabblad Gereedschap op Zoeken… en kies de “2mm External Groove Tool”:

8. Plaats het gereedschap op positie 3 en klik op OK. Edgecam berekent de benodigde
gereedschapsbanen om de groef voor te steken:

9. Sla het product op als ‘7 – Draaiproduct voorgestoken.ppf’.
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Operaties: Nasteken
Met de Nasteek-operatie kunnen we een voorgestoken groef nasteken.

•
•

Toegift: de afstand die bij het voorsteken moet blijven staan om met nasteken weg te
X- en Z-Toegift:
halen
Contour Verlenging:
o Start: verleng het te draaien contour aan de beginzijde met een hier opgegeven afstand.
afstan
o Eind: verleng het te draaien contour aan de eindzijde met een hier opgegeven afstand.

De gereedschapsinstellingen kunnen onderop de tabbladen VoorVoor en Nabewerken ingesteld worden.
Oefening 7: Nasteken
1. Open het bestand ‘7 – Draaiproduct voorgestoken.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Nasteek-operatie:
Nasteek

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:
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4. Klik het feature Externe groef voor aan:

5. Rechtsklik opnieuw: het venster van de Nasteek-operatie
Nasteek
verschijnt. Vul de volgende waarden in:

6. Vink op het tabblad Gereedschap “Gebruk Huidig Gereedschap” aan en klik op OK:

7. Edgecam berekent de benodigde gereedschapsbanen om de groef voor te steken:

8. Sla het product op als ‘8 – Draaiproduct nagestoken.ppf’.
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Boren: de gat-operatie
De gat-operatie van edgecam ziet er ingewikkelder uit dan de andere operaties. Dit komt doordat het
eigenlijk 4 operaties in 1 venster zijn: je kan in één keer een gat centeren, boren, verzinken en
nabewerken (tappen of ruimen).
Natuurlijk hoeft niet alles: als je niet wil nabewerken, kies je als strategie ‘Niet Nabewerken’.

•
•

•
•
•

•

Het vrijloopvlak is het Z-niveau waarop het gereedschap veilig in ijlgang kan bewegen – zonder te
botsen met materiaal of klemmen.
Associatief aan:
o Feature – het vrijloopvlak en startvlak worden opgegeven ten opzichte van het feature
o Solid: het vrijloopvlak en startvlak worden opgegeven ten opzichte van het hele model:
bijvoorbeeld als je alvast een gat op de bodem van een kamer wil boren, terwijl die
kamer nog niet uitgefreesd is.
Terugtrekvlak: de afstand die het gereedschap terug moet trekken bij stotterboren of
spaanbreken.
Startvlak: vanaf hier beweegt het gereedschap in voeding.
Gattype:
o Doorlopend: het gereedschap mag een stukje extra doorboren, zodat de onderzijde
alleen gevlakt hoeft te worden.
o Blind: dit mag niet.
Optimaliseer-volgorde: bij het boren van een groot gatenpatroon kan je hier aangeven in welke
richting bewerkt moet worden.

De overige instellingen zijn vooral interessant bij meervlaksbewerken.
Op de andere vier tabbladen kunnen gereedschaps- en andere specifieke instellingen ingegeven worden
voor de vier verschillende opties (centeren/verzinken/voorbewerken/nabewerken).
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Oefening 8: Boren
1. Open het bestand ‘8 – Draaiproduct nagestoken.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Gat-operatie:

3. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

4. Selecteer het blinde gat-feature:

5. Rechtsklik om deze selectie te bevestigen. Het scherm van de Gat-operatie verschijnt. Stel voor
het startvlak 0mm in, laat de overige instellingen als standaard, stel voor Nabewerken de Strategie
in op ‘Geen’, en kies voor Centeren de volgende instellingen:
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6. Kies het gereedschap BS N0.3 Centre Drill. Er wordt, omdat we willen Centeren, automatisch
gefilterd op centerboren:

7. Stel het tabblad Verzinken alsvolgt in en klik op Zoeken voor het gereedschap:

8. Ga naar het tabblad Boren en kies de 12.0 mm x 90 Countersink:
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9. Stel het tabblad Voorbewerken alsvolgt in en klik op Zoeken voor het gereedschap:

10. Ga naar het tabblad Boren en kies de 5.0 mm Jobber Drill:

11. Klik op OK en bekijk het resultaat:

12. Sla het bestand op als ‘9 – Draaiproduct geboord.ppf’
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Operaties: Afsteken
Met de afsteek-operatie kunnen we het product afsteken het ingespannen uitgangsmateriaal.

•
•
•
•
•

Spil Richting: Voorwaarts of Achterwaarts om de draairichting te bepalen
Strategie: Achter of Voor vlakken om het product aan de voor- of achterzijde af te steken
Vrijloop Diameter: De diameter waarop het gereedschap veilig in ijlgang kan bewegen
Overlap: de afstand die het gereedschap door het hart van het product steekt.
Breek hoek lengte: Een optionele afstand die het gereedschap na een eerste korte steeksnede
opzij beweegt om een (kleine) afschuining te draaien.
• Gebruik opvangbakje: Vink aan om de Part Catcher (het bakje om de producten op te vangen) in
te schakelen
• Offset: Een eventuele toegift op de achterzijde van het product, als het bijvoorbeeld nog later
nagevlakt wordt.
Op het tabblad Geavanceerd kunnen aanvullende instellingen ingevuld worden, zoals een stapdiepte voor
spaanbrekend steken en opties voor afsteken als het product door de subspil overgenomen wordt.
Het gereedschap en de snelheden kunnen op het tabblad Gereedschap ingesteld worden.
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Oefening 9: Afsteken
9. Open het bestand ‘9 – Draaiproduct geboord.ppf’
10. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Afsteek-operatie:

11. Edgecam stelt linksonderin de vraag:

12. Selecteer in het Features--venster de feature Achterzijde Vlakken en rechtsklik in de Viewport:

Afsteek operatie verschijnt. Vul de volgende waarden in:
13. Het venster van de Afsteek-operatie
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14. Klik op het tabblad Gereedschap op Zoeken… en kies de “3.0 mm Wide Part-Off Tool”:

15. Plaats het gereedschap op positie 7 en klik op OK. Edgecam berekent de benodigde
gereedschapsbanen om het product af te steken:

16. Sla het product op als ‘10 – Draaiproduct bewerkt.ppf’.
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Simuleren en code genereren
Simuleren
Edgecam heeft een Simulator, waarbij een model van de volledige machine getoond wordt. Het is
mogelijk om op botsingen te controleren, en te kijken of de geprogrammeerde banen overeen het effect
hebben wat we zochten.
Start de Simulator met deze knop:

De belangrijkste functies van de simulator zijn hieronder weergegeven.
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Oefening 10 – Simuleren
1. Open het bestand ‘10 – Draaiproduct bewerkt.ppf’
bewerkt
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en start de Simulator:

3. Klik op de Start-knop

4. Zoom een stuk uit. Je ziet dat de volledige machine gesimuleerd wordt:

5. De volledige machine wordt gesimuleerd. Als je het machinemodel niet weer wil geven, kan
k je de
machinesimulatie uitzetten:
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6. Om de binnenkant van het product te bekijken kan je rechtsklikken in het Simulator-venster
Simulator
en
Driekwart-aanzicht
aanzicht kiezen:

7. Sluit de simulator.

NC-Code maken
De laatste stap voor het maken van het product is het genereren van NC-code.
NC

•
•
•
•
•

In het bovenste veld kan je aangeven waar de code opgeslagen moet worden, en wat de
bestandsnaam moet zijn.
De optie Gebruik bestandsnaam en –locatie
locatie is wordt vaker gebruikt: als je deze aanvinkt wordt
de code automatisch in dezelfde map opgeslagen als waar het edgecam-bestand
edgecam bestand staat, en krijgt
het dezelfde naam (met .h of .nc als extensie).
De Job-naam kan nuttig zijn groepen gereedschappen aan te maken, maar wordt nu niet
behandeld.
Operatie-namen geeft de namen van de geprogrammeerde operaties uit als opmerking tussen de
code.
Openen in Editor start automatisch direct de NC Editor, met de net gemaakte code.
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Oefening 10 – NC-code genereren
1. Open het bestand ‘9 – Draaiproduct bewerkt.ppf’
2. Ga naar de bewerkingsomgeving en klik op NC Code:

3. Het venster voor het genereren van code verschijnt:

4. Vink ‘Gebruik bestandsnaam en -locatie’, ‘Operatie namen’ en ‘Openen in Editor’ aan.
5. Klik op OK. Edgecam vraagt om het programmanummer; dit hoeft niet per se ingevult te
worden.
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6. De gegenereerde code wordt weergegeven in de edgecam Editor:

7. Deze is uiteraard anders voor andere draaibanken.
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