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CIMCO CNC-Calc
Grundlæggende CAD/CAM ude i værkstedet

Strategier for 2D fræsning og drejning

Gevindstrategien gør det muligt at skære 
ethvert standardgevind – både ind- og udven-
digt. Det er muligt at vælge de geometriske 
data fra integrerede gevindtabeller – både 
metriske og i tommemål. Selv konisk gevind 
programmeres hurtigt og sikkert.

Gevindskæring

Sletdrejestrategien indeholder en hurtig 
metode til at programmere sletforløbet. Der kan 
foretages flere overløb for at færdiggøre emnet.

Sletdrejning

Indstiksstrategien muliggør anvendelse af indstiks-
værktøj for at fjerne materiale, hvor øvrige skrub- 
og sletværktøjer ikke kan komme til. Operationen 
kan udføres med spånbrydende bevægelse (pecking).

Indstikning

Anvendelighed og produktivitet

CIMCO CNC-Calc er et tilvalgsprogram til CIMCO Edit, som 

gør det muligt for maskinernes programmører at tegne 

geometriske 2D-konturer, udlægge værktøjsbaner til fræsning 

og drejning, og simulere det resulterende NC-program. 

CNC-Calc er et stærkt værktøj for maskinarbejdere og værk-

tøjsmagere som ikke tidligere har arbejdet med avancerede 

CAD/CAM-systemer. For den lille virksomhed kan det være 

det første skridt ind i CAD/CAM-verdenen. I det daglige kan 

CNC-Calc gøre NC-programmeringen nemmere og derved 

øge produktiviteten. 

I designet af CIMCO CNC-Calc er der lagt vægt på brugerven-

lighed, så konturer kan tegnes nemt og hurtigt. Ved hjælp af 

simple funktioner tegnes linier og cirkler i relation til koordi-

natsystemet og/eller eksisterende geometri. Samtidig spæn-

der systemet bredt og omfatter alle funktioner lige fra den 

simple ”vandret linie” til den komplekse ”cirkels tangent til tre 

elementer”. Derudover kan CIMCO CNC-Calc udlægge værk-

tøjsbaner og borecykler ved simpel peg-og-klik.

CIMCO CNC-Calc kan importere AutoCAD DXF-filer. Fra DXF-fi-

lerne kan der genereres værktøjsbaner og boremønstre til ISO, 

Fanuc og Heidenhain styringer. Blandt andre egenskaber kan 

nævnes generering af brugerkonfigurérbare kompenseringsty-

per, såsom computer, styring, slid og omvendt slid.

Da CIMCO CNC-Calc er en integreret del af CIMCO Edit er det 

nemt at inspicere, editere og simulere de genererede værktøjs-

baner. Det gør at programmer kan efterprøves og optimeres, 

så maskinerne kan udnyttes maksimalt.

CIMCO CNC Calc udfører komplekse geometriske udregninger
og værktøjsbaner på sekunder. Understøtter 2D-strategier for
fræsning og drejning.

Nye funktioner i CIMCO CNC-Calc

Constant Cut

Post processor

Constant Cut er en skrubstrategi der tillader meget 
hurtigere bearbejdningstider end traditionel skrubbear-
bejdning og uden nogen værktøjsbrud. Den intelligente 
algoritme denne strategi benytter sikrer, at værktøjet 
konstant har det mest optimale indgreb gennem hele 
værktøjsbanen. Derfor kan en langt større del af værktø-
jet benyttes, hvilket forkorter bearbejdningstiden 
enormt og sørger for, at værktøjets slid bliver ligeligt 
fordelt. Idealt set ville man bruge hele længden på 
værktøjet for en optimal effektivitet.

Constant Cut er en yderst fleksibel strategi der kan 
bruges til alle 2D skrub operationer. Den kan bruges til 
at lave både åbne og lukkede lommer, og kerner ved at 
bearbejde fra yder- eller indersiden.

CIMCO CNC-Calc er udstyret med en standard postpro-
cessor til de gængse styringer. CIMCO CNC-Calc post-
processorer kan frit konfigureres til at matche ens krav. 
Ydermere kan en postprocessor bygges til ens specifik-
ke behov.



Når først man har sin emnetegning på skærmen i CNC-Calc, er 

det enkelt at udlægge værktøjsbaner til boring, fræsning og drej-

ning.  Ved at kombinere udvalgt emnegeometri med en passende 

bearbejdningsstrategi og skæretekniske data genererer CNC-Calc 

NC-koderne, som overføres til bearbejdningmaskinen. Herunder 

vises et udvalg af mulige bearbejdningsstrategier. CNC-Calc tilbyder et væld af funktioner til at tegne selv kompliceret 

2D-geometri. Der er næsten uanede muligheder for at tegne linier 

og cirkler i relation til koordinatsystemet og/eller bestående 

geometri. Derudover er det muligt at importere tegningsfiler i 

formatet AutoCAD DXF, som er et anerkendt format, der kan 

eksporteres fra mange CAD-systemer.

CNC-Calc indeholder alle de funktioner vedrørende transformation, 

som man kan forvente af et moderne 2D-CAD-system. Offset, 

spejling, rotation, flytning, og skalering af dele, eller hele geometrien.

Trim mellem elementers skæring med et enkelt klik. Elementet bliver 

automatisk brudt i to stykker og trimmet til de to skæringer nærmest 

hvor der blev klikket. Afrund alle skæringer med en vilkårlig radius – 

både linier og cirkler. Indtast ganske enkelt den ønskede radius og 

klik på elementerne der ønskes afrundet. En bred vifte af muligheder gør det let at vælge et specifikt punkt på 

tegningen for videre arbejde. Snapfunktionerne som f. eks. "Snap til 

skæring" og "Snap til cirkler og buecentrum" kan aktiveres enkeltvis, 

kombineret eller alle sammen samtidig.

Der kan dannes rektangulære (rækker og kolonner) og cirkulære 

(fuld cirkel eller segment) hulmønstre på sekunder. Dette reducerer 

tegningsarbejdet og sparer derved tid.

Emnetegning med CIMCO CNC-Calc Strategier for 2D-fræsning og drejning

Et væld af muligheder Transformation

Trimning og afrunding med enkelte klik

Intelligente hulmønstre

Snap til hvad som helst

Planfræsning

Boring

Skrubdrejning

Konturfræsning

Gevindfræsning

Plandrejning

Lommefræsning

Fræsning af bogstaver

Constant Cut

Konturfræsningsstrategien giver mulighed for at 
fræse konturer med separate ind- og udløb, flere 
skrub- og sletspåner og flere dybdespåner. 
Bearbejdning af åbne og lukkede konturer uden at 
skulle tegne yderligere geometri og eliminering af 
skarpe knæk i banerne med hjørneudglatning.

Gevindfræsestrategien bruges til at programmere 
fræsning af såvel ind- som udvendigt gevind. Det 
er muligt i samme operation at programmere flere 
gevind, så længe de har samme udformning. Ved 
maskiner der ikke tillader cirkulære dybdebevæ-
gelser, kan programmet udskrives i 3D-linie- 
bevægelser med en given tolerancefinhed.

Plandrejestrategien er udformet for nem 
plandrejning af emnet. Baneudlægningen 
styres enten ved at indgive koordinater eller 
klikke på bestående geometrielementer.

Planfræsningsstrategien er udviklet til hurtigt 
at programmere en overfræsning (både skrub 
og slet) af et emne, således at råemnet forbe-
redes til videre bearbejdning. Kan også 
anvendes generelt til at planbearbejde emner.

Borestrategien indeholder mulighed for at 
programmere bore- og gevindskæreoperationer 
som cykler eller fuldt udskrevet i NC-koder 
(Longhand). Alle normalt anvendte bore- og 
gevindskæreudformninger kan programmeres.

Skrubdrejestrategien gør det muligt hurtigt og 
effektivt at fjerne uønsket materiale fra et emne i 
flere overløb. Det er muligt at vælge forskellige 
indstiksmuligheder, således at der tages hensyn til 
skrubværktøjets geometri. Der kan programmeres 
baner både på langs af og vinkelret på emnet.

Lommefræsningsstrategien giver mulighed for 
bearbejdning af lukkede konturer med og uden 
"øer". Bearbejdningen kan udføres enten konventi-
onelt eller som medløbsfræsning. Startpunktet 
vælges individuelt og inkluderer både bore-, 
rampe- og helixbevægelser i neddykket. Der 
anvendes en avanceret, justerbar baneudglatning.

CIMCO CNC-Calc giver enestående mulighed for 
fræsning af tekst. Både enkeltstregstekst og alle 
TrueType-fonte kan bearbejdes med både kontur- 
og lommestrategi med avanceret baneudlægning. 
Skriv blot teksten på et emne og CNC-Calc genere-
rer værktøjsbanerne og konverterer dem til den 
ønskede NC-kode.

Constant Cut er en strategi der sikrer mindre og 
mere ensartet slid på værktøjet, mens den på 
samme tid forkorter arbejdstiden signifikant.
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