SolidCAM Tutorial Frezen

Base (Basisplaat)

Voor VMBO

Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2009-2010
En SolidCAM Educational 2009

Deze tutorial is ontwikkeld door CAD2M, en mag door iedereen gebruikt worden om te leren werken met het 3D
CAM-programma SolidCAM. Elk ander gebruik van deze tutorial of delen daarvan is niet toegestaan. Bij
vragen hierover kunt u contact opnemen met CAD2M.

Initiatief: Jurriën Scheffer (CAD2M)
Afstemming op onderwijs: Jack van den Broek (Vakcollege Dr. Knippenberg)
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1.

Start SolidWorks.
1.Klik op Open om het
SolidWorks model van
de Base te openen.

2.
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1. Selecteer het bestand
Base.SLDPRT
.

2. Klik op Openen.

1

LET OP!!
De plaats waar de base
is opgeslagen kan
verschillen.
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3.
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1. Activeer het pull-down
menu SolidCAM.

1

2. klik vervolgens op
New.

3
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3. Daarna kies je voor
Milling (Frezen).
Het kan even duren
voordat het volgende
scherm wordt geopend.
SolidCAM moet namelijk
eerst opstarten.

4.

Er wordt een menu
geopend om te kiezen
waar je het SolidCAM
bestand wil neerzetten.
1. Zorg ervoor dat het
vinkje aan staat.
Zo wordt het SolidCAM
bestand op dezelfde
plek neergezet als het
SolidWorks part.

1
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2.Klik daarna op OK.
5.

Het SolidCAM bestand is
nu aangemaakt.
Er zijn ook twee iconen
bij gekomen in het
SolidWorks scherm
1. Dit zijn de SolidCAM
manager.
2. En de SolidCAM
toolbar.

2
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Ook is het eerste menu
van SolidCAM geopend,
De CNC-Controller, dit is
de besturing van de
machine daar worden de
basis instellingen
gedaan:
Kies hier voor
3. FANUC .
4. Daarna klik je op
Define om het
werkstuknulpunt te
bepalen.

3
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6.
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Dit is het menu om het
werkstuknulpunt te
bepalen.
1. Klik daarvoor op het
bovenvlak (geel in het
voorbeeld).
2. SolidCAM legt het
nulpunt nu op de hoek
van het part.

3
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3. Keur dit nulpunt goed
met het groene vinkje.

7.

In het volgende menu
worden wat hoogtes van
het product
weergegeven.
Hier hoef je niks mee te
doen. Je kan dus direct
op OK klikken.
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8.
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SolidCAM geeft een
overzicht van het nulpunt
wat aangemaakt is.
Ook dit menu kun je dus
direct goedkeuren met
het groene vinkje links of
rechts.
(Later in de tutorial ga je
nog een tweede nulpunt
aanmaken.)

9.

Je bent nu weer terug in
het eerste menu.
Het ruwmateriaal (Stock)
en het eindproduct
(Target) zijn al bepaald
door SolidCAM.
Dus je kan dit menu
afsluiten met het groene
vinkje links of rechts.
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10.
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Om een duidelijker beeld
te hebben zet je de
planes uit.
1. Hiervoor klik je eerst
het brilletje aan.

1

2. Dan het eerste knopje
voor de planes.

11.

Als eerste ga je de Base
afschuinen.
1. Deze bewerking start
je door een rechter
muis klik op
Operations .
te geven.

2

2. Vervolgens klik je op
Add Operation fromTemplate.

1
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12.
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In deze ‘template’ staan
de meeste instellingen in
de bewerking alvast goed
ingesteld.
1. Kies in dit menu voor
Afschuinen .

1

2. klik nu op OK.

2
13.

14.

Het volgende menu
wordt geopend.
Hierin selecteer je het
werkstuknulpunt. Je kan
direct op OK klikken.
SolidCAM heeft nu de
bewerking aangemaakt.
Het enige wat je nog
moet invullen is wat
SolidCAM moet
bewerken.
1. Om dat in te vullen
geef je een rechter
muis klik op de
bewerking.
F_No_Geometry.
2. Daarna klik je op
Edit…

TIP !!!
(Je mag ook dubbel
klikken op de bewerking.
Daarmee open je
hetzelfde menu.)

1
2
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15.
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Je zit nu in het menu van
de voorfrees bewerking.
Hier ga je ingeven welke
randen je wilt afschuinen.
Daarvoor klik je op
Define.

16.

Om aan te geven welke
randen je wil afschuinen,
kies je eerst voor de:
1. Onderste lange rand
van de afschuining.
SolidCAM kan daarna
de andere randen zelf
kiezen.
2. Dit doe je door het
bolletje voor
Auto-constant Z
aan te klikken.

2
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Je ziet dat SolidCAM de
drie andere randen zelf
kiest.
Ook komt er een menu
dat vraagt of je dit wilt
goed keuren.
1. Hiervoor klik je op Yes
(Het kan zijn dat het
menu bij jou op
een andere plaats
staat)

18.

De frees-contour is nu
aangemaakt (1-Chain).
Dit gedeelte keur je goed
met het groene vinkje
links of rechts.
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19.
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1. Omdat alle andere
instellingen al zijn
ingevuld kun je nu
direct op
Save & Calculate
klikken, dit
om de bewerking op te
slaan en te berekenen.
2. Om daarna de
bewerking af te sluiten
klik je op Exit.

Wat je niet hebt hoeven
ingeven zijn onder
andere het gereedschap,
de voeding, in- en
uitloop, enz.

20.

1

Om te bekijken hoe de
gereedschapsbanen er
uit zien, kun je het vinkje
voor de bewerking aan
zetten.
In dit voorbeeld staan de
gele lijnen voor de
bewegingen van het
gereedschap (de frees),
als het materiaal wordt
verspaant.
Tijdens de rode lijnen
beweegt het
gereedschap naar
beneden of boven en
wordt er niet verspaant.
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Als tweede bewerking ga
je de gaten boren.
Omdat de afschuining
van de gaten aan de
onderkant zit, draai je het
product om en maak je
een tweede nulpunt aan.
Hiervoor geef je een
dubbelklik op de
CoordSys Manager.
Op de machine zou dit
betekenen dat je het
blokje uit de klem haalt,
omdraait en opnieuw
inklemt.

22.

We zitten nu weer in het
menu van de
werkstuknulpunten, wat
je misschien herkent van
stap 8.
Om een werkstuknulpunt
toe te voegen geef je een
rechter muis klik op
MAC 1
daarna kies je voor
Add….
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23.
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Let op je hebt het product
omgedraaid, zodat je de
afgeschuinde gaten kunt
zien.
Net zoals bij stap 6 klik je
ook hier op het:
1. bovenvlak (g
geel in het
voorbeeld).

3
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2. SolidCAM legt het
nulpunt weer op de
hoek van het part .

2

3. Keur dit nulpunt goed
met het groene vinkje.

24.

Eerst komt het menu met
hoogtes.
Ook nu kun je dat direct
doorklikken met OK.

25.

Dan zit je weer in het
menu van de nulpunten.
Hier kun je zien dat er
een tweede nulpunt is
aangemaakt.
Je sluit het menu weer af
door één van de groene
vinkjes aan te klikken.
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Je gaat nu twee boor
bewerkingen toevoegen.
Namelijk voorboren (om
af te schuinen, en te
centeren) en boren (om
de gaten te maken).
1. Deze combinatie van
bewerkingen start je
door een rechter muis
klik te geven op de
zonet aangemaakte
bewerking
F_contour_T…
2. En daarna te kiezen
voor

1

2

Add Operations from
Process Template…

27.

In dit menu kies je voor
1.
Boren met afschuinen.
Waarna je de twee
bewerkingen die daar
onder vallen ook ziet
staan.
2. Je gaat verder met
OK.

2

28.

1. In het menu van het
nulpunt kies je nu voor
het tweede nulpunt!
2. Daarna ga je verder
met OK.
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SolidCAM heeft nu de
twee (boor) bewerkingen
aangemaakt.
1. Door een dubbelklik
te geven op de eerste
nieuwe bewerking
D_No_Geometry_
ga je deze aanpassen.

30.

Je moet nu ingeven waar
SolidCAM de gaten moet
boren.
Dit start je door op
Define te klikken.
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Om SolidCAM de plaats
van de gaten te laten
herkennen, hoef je:
1. Alleen het bovenste
vlak aan te klikken.
(blauw in dit voorbeeld)

1

Je ziet dan meteen het
pad wat SolidCAM volgt
“De paarse lijn” om alle
vier de gaten te boren.
Je keurt dit goed met één
van de twee groene
vinkjes.

32.

Ook hier is de rest van
de bewerking al voor je
ingevuld, dus je kan weer
direct,
1. Drukken op
Save & Calculate
2. En afsluiten met Exit.

Voor deze bewerking
wordt een 90 graden
boor gebruikt,
“Centerboor” waarmee
niet volledig door wordt
geboord.

1

Zo zorg je er voor dat de
‘normale’ boor makkelijk
de posities kan
vinden.

Ook de afschuining van
de gaten is met deze
bewerking gemaakt.
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Nu ga je ook de andere
(de tweede nieuwe)
bewerking aanpassen.
D_No_Geometry_T
1. Door ook hier een
dubbelklik op te geven.
Dit is de bewerking om
de gaten van 5 mm te
boren.

34.

Je wil de gaten op
dezelfde plek boren als
de vier hiervoor.

1

1. Daarvoor kun je achter
Define het kleine
zwarte driehoekje
open klikken.

2

2. En kies.
Drill.
Dit zijn de vier posities uit
de vorige bewerking.
Als je dat gedaan hebt
kun je weer op:
3. Save & Calculate
klikken.

3

4. En afsluiten met Exit.
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35.

36.
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Om de gereedschapbanen zichtbaar te
maken, kun je voor beide
bewerkingen de vinkjes
aan zetten.

Nu ga je het product
controleren in de
simulatie.
1. Geef hiervoor een
rechter muis klik op
Operations .

2. Kies voor
Simulate

.

1
2
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In de simulatie kun je
zien hoe de bewerkingen
worden uitgevoerd.
1. Kies hier voor de
SolidVerify dit geeft
het duidelijkste beeld.
2. Met de play knop kun
je de simulatie starten.

1

3. Met de schuifbalk kun
je de afspeelsnelheid
bepalen
4. Wil je de bewerkingen
stap voor stap bekijken
dan kun je de frame
knop gebruiken.
5. Om de simulatie af te
sluiten gebruik je de
laatste knop.
38.

2

4

3
5

Als je de simulatie
bekeken hebt en het
product goed gefreesd
werd, dan kun je de
NC-code laten uitgeven.

Dit is de code die de
freesbank aanstuurt.

1

1. Dit doe je door een
rechter muis klik te
geven op:
Operations
.
2. Daarna kies je voor:
Gcode All
.
3. En kies voor:
Generate

2

3

.

19

SolidCAM Tutorial Frezen

39.

Afhankelijk van de
besturing van de
freesbank kun je
verschillende codes
krijgen.
Hiernaast is een
voorbeeld van een code
in “FANUC” Taal!!
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a%
O5000 (BASE_.TAP)
(SUBROUTINES: O2 .. O5)
G90 G17
G80 G49 G40 G92 X0. Y-200. Z0
G54
(*TOOL 1 - DIA 12.0*)
N5 G43 H1 D21 G0 X157. Y-2.001 Z50. S1000 M3
M8 T2
M98 P2 (F-contour-T1)
G80 G28 H0 Z0 M5
T1 M6
(*TOOL 2 - DIA 12.0*)
N10 G43 H2 D22 G0 X140. Y15. Z50. S1000 M3
M8 T3
M98 P3 (D-drill-T2)
G80 G28 H0 Z0 M5
T2 M6
(*TOOL 3 - DIA 5.0*)
N15 G43 H3 D23 G0 X140. Y15. Z50. S1000 M3
M8 T1
M98 P4 (D-drill-T3)
G80 G28 H0 Z0 M5
T3 M6
M30
O2
(----------------------)
(F-CONTOUR-T1 - PROFILE)
(----------------------)
G0 X157. Y-2.001 Z10.
Z2.
G1 Z-4. F33
G41 G1 Y0. F100
X0.
Y46.
X150.
Y-6.99
G40 G1 X152.001
G0 Z10.
M99
O3
(------------------)
(D-DRILL-T2 - DRILL)
(------------------)
G0 X140. Y15. Z10.
G98 G81 Z-4. R2. F33
M98 P5 (drill)
M99
O4
(------------------)
(D-DRILL-T3 - DRILL)
(------------------)
G0 X140. Y15. Z10.
G98 G81 Z-13. R2. F33
M98 P5 (drill)
M99
O5
(--------------)
(DRILL - DRILLS)
(--------------)
Y30.
X10.
Y15.
G80
M99
%
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