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VOORSCHRIFTEN
In de handleiding worden iconen gebruikt. Deze iconen hebben volgende betekenis:

Vooraleer je verder gaat, laat je het programma/instelling/opstelling
controleren door de leerkracht of FabLab-mentor.

Opmerkingen over veilig gebruik van de machine.
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DOEL
Het doel van deze handleiding is om je te leren de machine te gebruiken op een veilige manier en zonder de
machine te beschadigen. Het doel is NIET om je alle functies van de machine te tonen, maar je een startpunt te
geven waarna je zelf de verschillende mogelijkheden kan uitproberen.
De handleiding laat zien hoe je G-code uit een CAM-pakket (bv. HSMWorks) kan importen en gebruiken om de
machine aan te sturen.
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PROGRAMMATIE
Om een stuk te kunnen frezen, zal je dit eerst moeten tekenen in een CAD-programma zoals SolidWorks,
Autocad, Inventor of Adobe Illustrator. Vervolgen zal je CNC-bewerkingen toevoegen in een CAM-pakket, zoals
HSMWorks. Vervolgens kan je in het CAM-pakket de G-code genereren. De G-code wordt op haar beurt
geïmporteerd in de besturingssoftware van de CNC-machine (CNC4).

CAD

CAM

G-code

CNC

G-code is een tekstbestand dat beschrijft hoe de machine moet bewegen. Het is in essentie een lange lijst met X,
Y, en Z coördinaten.
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WAT KAN ER FOUT GAAN?
-

Als de frees stilstaat in een stuk en de machine beweegt ZAL de frees afbreken.

-

Als het nulpunt niet correct is ingesteld of geselecteerd, kan men in de bodemplaat
frezen.

-

Als de hoogte of diepte van het werkstuk verkeerd is ingeschat, kan men in de
bodemplaat frezen.

-

Als de freeskop te snel door harde materialen wordt gestuurd, kan men de frees
breken.

-

Als de freeskop tegen de bevestigingsklemmen wordt aangestuurd, kan men de
frees breken.
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VEILIG WERKEN
-

Gebruik de juiste werkvolgorde:
1. Start de PC op.
2. Start de software CNC4 (als administrator).
3. Schakel de controller van de machine aan.

-

Vervang een frees en plaats een werkstuk alleen volgens de beschreven procedure.

-

Gebruik gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsbril.

-

Laat je programma, je opstelling en instellingen steeds controleren door de leerkracht of FabLabmentor voor gebruik van de CNC freesmachine.
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DE MACHINE OPSTARTEN
Om de machine op te starten, volg je onderstaande procedure:
1. Start de PC die gekoppeld is aan de CNC freesmachine.
2. Open de software CNC4 op de pc (als administrator).

3. Kijk of de frees vrij staat (dus geen onderdelen van de machine raakt). Elke gebruiker dient
de machine in parkeerstand (rechts achteraan) te plaatsen na gebruik.
4. Controleer de noodstoppen. Sluit de deur van de veiligheidskooi en schakel de sturing van de
machine in (rode schakelaar rechts).

t
5. De machine moet eerst haar nulpunt zoeken zodat de besturing weet waar de freeskop staat
ten opzichte van de freestafel. Gebruik de ‘Home Sequence’ knop in de software. De
machine beweegt vervolgens traag naar haar eindeloopschakelaars.
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JOGGEN
Je kan de freeskop positioneren door de JOG-functie. In de software zie je onderaan in de balk de toets ‘Jog
Pad’. Klik hierop en vervolgens kan je met de pijltjes de freeskop bewegen.

Er zijn ook sneltoetsen die je hiervoor kan gebruiken:
X
Y
Z

pijl links en rechts
pijl op en neer
page up en page down

Wees voorzichtig met het gebruik van de JOG-functie. De frees kan tegen een klem, het
werkstuk of onderdelen van de machine botsen met breuk van de frees en mogelijke
schade aan de machine tot gevolg.
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G-CODE IMPORTEREN
In een CAM-pakket zijn de CNC-bewerkingen ingesteld en is de strategie bepaald. We hebben de
nodige aandacht besteed aan, onder andere, de volgorde van de bewerkingen, de freesdiameter, de
diepte per gang, de snelheid van voeding en frees.
Gebruik in het CAM-pakket steeds ‘eding.cps’ als post configuratie.

De gebruikte instellingen voor het werkstuk in je CAM-pakket mogen de grenswaarden
niet overschrijden. Deze grenswaarden worden, onder andere, bepaald door het
gebruikte gereedschap, het materiaal en de eigenschappen van de machine.
Maak ook altijd een simulatie in het softwarepakket om eventuele fouten op te sporen!

De commando’s in CNC4 zitten allemaal in de bedieningsbalk onderaan en zijn gekoppeld aan de
functietoetsen van het toetsenbord.

Kies F4 ‘AUTO’.
Je ziet onderstaand submenu:

Kies F2 ‘LOAD’ om G-code uit bv HSMWorks in te laden. Met het verkennervenster kan je het juiste
bestand selecteren.
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FREES MONTEREN EN TOERENTAL INSTELLEN
Voor het monteren van de frees volg je onderstaande werkvolgorde:
1. Kies de juiste frees in samenspraak met de leerkracht of FabLab-mentor.
2. Raadpleeg de handleiding van de freesmotor.
3. Druk de noodstop op het frame van de CNC-machine in, schakel de aan/uit schakelaar (5) van
de freesmotor uit en koppel de freesmotor los van het net.

4. Wartelmoer (1) losdraaien en vervolgens gereedschap uitnemen. Spantang (2) aan de
doorgaande sleuf met duim en wijsvinger samendrukken. Spantang (2) wegkiepen en uit de
wartelmoer (1) nemen.

5. Kies de juiste spantang in functie van de gekozen frees.
6. Om de spantang weer vast te zetten, gebruik je de 2 sleutels. Draai de wartel HANDVAST en
geef een slag bij met de sleutels. Zorg dat de frees stevig vast zit, maar span niet te hard aan
(je wil de wartel niet beschadigen).
7. Laat de bevestiging van de frees controleren door de leerkracht of FabLab-mentor.
8. Koppel de freesmotor aan het net, schakel de aan/uit schakelaar (5) aan en schakel de
noodstop uit en reset de controller.

Om veilig te kunnen werken laat je de plaatsing van een frees steeds controleren door
een leerkracht of FabLab-mentor.
Span de wartel niet te hard aan, anders beschadig je de machine.
Draag handschoenen omdat het gereedschap (frees) snijwonden kan veroorzaken.
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De freesmotor kan door de controller worden in- en uitgeschakeld. De snelheid van de freeskop kan
niet softwarematig worden ingesteld. Deze instelling maak je op de freeskop zelf. De gekozen
snelheid is, onder andere, afhankelijk van het gekozen materiaal en het gereedschap.
Overzicht instellingen:
Stand
1
2
3
4
5
6

toerental (min-1)
5000
7700
12500
16500
21000
25000

Een foutieve snelheid kan de frees sneller bot maken, beschadigen of zelfs breken. Laat
deze instelling daarom steeds controleren door een leerkracht of FabLab-mentor.
Het gebruikte slijpgereedschap mag uit veiligheidsoverwegingen alleen worden
gebruikt met een maximale omloopsnelheid van 80 m/s.
Bij alle slijpgereedschap de aanwijzingen van de fabrikant van het gereedschap in acht
nemen.
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WERKSTUK BEVESTIGEN
Op de CNC-machine mogen enkel werkstukken van aluminium, PMMA of hout worden bewerkt.
Voor het bevestigen van het werkstuk volg je onderstaande werkvolgorde:
1. Druk de noodstop op het frame van de CNC-machine in, schakel de aan/uit schakelaar (5) van
de freesmotor uit en koppel de freesmotor los van het net.
2. Plaats een offerplaat van minimaal 8mm dikte op de aluminium T-gleuvenplaat.
3. Plaats het werkstuk op de offerplaat en zet deze vast met behulp van het opspanmateriaal.
De klemmen moeten na het aanspannen horizontaal staan en zo weinig mogelijk boven het
werkstuk uitsteken.

4.

Laat de opstelling controleren door een leerkracht of FabLab-mentor.

5. Koppel de freesmotor aan het net, schakel de aan/uit schakelaar aan en schakel de noodstop
uit en reset de controller.

Wanneer het werkstuk niet goed is bevestigd, kan deze loskomen tijdens de bewerking
met wegvliegen en/of schade aan de machine tot gevolg.

12/19

STARTPUNT TEKENING EN PLAATSING NULPUNT
Startpunt tekening
Kies in het programma CNC4 het tabblad ‘PROGRAM’.
De bewerkingen die de machine zal uitvoeren op basis van de geïmporteerde G-code worden
getoond. Op basis van deze gegevens kan je de positie van het startpunt bepalen. Dit startpunt heb
je bepaald in de CAM-software. Bij voorkeur gebruiken we hiervoor linksonder het werkstuk.
Dit startpunt moet overeenkomen met het nulpunt van de machine.

Nulpunt machine instellen
Kies in het programma CNC4 het tabblad ‘OPERATE’.
Rechtsboven zie je 3 coördinaten. Naast die coördinaten staat telkens een ‘doelwit’ icoon. Je stelt je
nulpunt per as in door op die icoontjes te klikken. Plaats de freeskop waar je de oorsprong van het te
frezen stuk wil (dus linksonder) en stel de 3 assen in.
Boven de coördinaten zie je de tabbladen “MACHINE” en “WORK” . Het tabblad “MACHINE” toont je
de absolute positie van de freeskop.
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Het tabblad “WORK” toont je de positie ten opzichte van het nulpunt.

Als je het nulpunt niet correct instelt/selecteert, kan je in de bodemplaat frezen, de
frees beschadigen of zelfs breken. Laat deze instelling daarom steeds controleren door
een leerkracht of FabLab-mentor.
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STOFZUIGER
De stofzuiger start niet automatisch en zal je moeten inschakelen voor aanvang van de CNCbewerking.
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FREESOPDRACHT STARTEN
De commando’s in CNC4 zitten allemaal in de bedieningsbalk onderaan en zijn gekoppeld aan de
functieknoppen.

Kies F4 ‘AUTO’.
Je ziet nu onderstaande bedieningsbalk:

Na controle door de leerkracht of de FabLab-mentor kan je de freeskop starten door
te
bedienen. Start nu de stofzuiger en vervolgens kan je de CNC-bewerkingen starten door F4 ‘START’ te
bedienen.

Na controle van alle instellingen door de leerkracht of de FabLab-mentor start
je via de software de freesmotor en kies je F4 ‘START’. De machine start nu de
bewerking.

Zorg dat de freesmotor draait voor je de machine start. Een stilstaande frees door het
werkstuk sturen, zal de frees breken.

Feedrate
F9 en F10 regelen de feedrate. Probeer ze uit, en zet de feedrate op 50% (je ziet dit midden-rechts op
het scherm). Het is veiliger om trager te starten, en eens de freesopdracht goed begonnen is, kan je
met F10 terug naar 100% gaan.
Tip! Ben je niet zeker van je code/snelheid/nulpunt/freesdiepte?
Verander het nulpunt en plaats dit 5 cm boven je werkstuk. Druk start en laat de frees in de lucht
lopen. Hou je hand bij de noodstop. Als alles goed gaat, voer je de snelheid op tot 100%. Je kan op
deze manier controleren of de frees doet wat je verwacht.
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MATERIAAL UITNEMEN & SCHOONMAKEN
Voor het uitnemen van het werkstuk volg je onderstaande werkvolgorde:
1. Wacht tot de machine klaar is met de bewerking.
2. Verplaats de freeskop met behulp van de software (joggen) opzij zodat je je niet kan
snijden aan de frees.
3. Druk de noodstop op het frame van de CNC-machine in, schakel de aan/uit schakelaar
van de freesmotor uit en koppel de freesmotor los van het net.
4. Maak het werkstuk los en neem het uit de machine.
5. Maak de tafel proper met de stofzuiger en ruim het restmateriaal op.
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MACHINE UITSCHAKELEN
Als je klaar bent met de machine:
-

Bedien de noodstop op het frame van de CNC-machine.

-

Druk de noodstop op het frame van de CNC-machine in, schakel de aan/uit schakelaar
van de freesmotor uit en koppel de freesmotor los van het net.

-

Parkeer de spindel rechtsachter met behulp van de software (joggen).

18/19

