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EDGECAM 2019 R1

NYT MODUL TIL ADDITIVE MACHINING  
INKLUDERET I EDGECAM 2019 R1

For at imødekomme den stigende brug af blandede fremstillings- 
metoder, introducerer Edgecam et nyt Additive Machining modul i 
den seneste version. 

For at understøtte Direct Energy Deposition metoden, har Edgecam nu en  
dedikeret fremstillingscyklus som minutiøst styrer en lasers bane henover et 
emne mens den lægger materiale på. Efterfølgende bliver emnet færdiggjort med 
Edgecams spåntagende værktøjer.

Da Edgecam 2019 R1 nu yder fuld ToolStore support til Additive Manufacturing, 
kan næsten hvilken som helst fræsecyklus bruges til at fremstille forskellige  
former - inklusive avancerede funktioner såsom rotary og 5-akset simultan  
bearbejdning. 

Edgecam Brand Manager John Buehler udtaler at det nye Additive Lace cycle er 
designet til at konstruere geometri ved en layer-by-layer metode, hvor en  
kontinuerlig tråd af smeltet materiale lægges på emnet som dermed bygges op 
lag på lag. 

”Ved at bruge det samme intuitive interface som alle andre Edgecam-værktøjer, 
giver Additive Lace ikke blot mulighed for at arbejde med forskellige CAD-emner 
på en gang, men det giver også brugeren styringen over flere kontroltyper såsom 
gitter-vinkel, antal finish passes og undercut mode.”

I alt har Edgecam 2019 R1 omkring 30 individuelle forbedringer.

• Paste-knap i ToolStore med 
drejeværktøjer

• Performance Improvements  
 - Waveform

• Constant Chip Thickness sup-
port/Prime Turning Inserts

• Parting Off cyklus

• Start/End forlængelse på  
Finish Groove

• Hole Cycle

 - Obstructed holes

 - Udvidet kollisionskontrol

HIGHLIGHTS:
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FORBEDRING AF YDEEVNE 
Med tanke på nødvendigheden af at lave hurtige værktøjsbaner og dermed  
reducere produktionsomkostninger, introducerer Edgecam 2019 R1 tre 
forbedringer der booster ydeevnen for både dreje- og fræse-operationer.

Regenererings-tiden er reduceret med omkring 20% når man ændrer i Move 
Angular/Index kommandoer.

”Som svar på feedback fra kunder er Waveform algoritmen blevet forbedret for at 
reducere regnetiden. Tidligere blev ydeevnen sat på prøve når der blev brugt små 
stepovers i ”flaskehalse”, eller på komponenter med smalle kanaler og voldsomt 
kurvede områder. Produktionsfolk vil opleve tidsbesparelser gennemsnitligt på 
mellem 15% og 60%, afhængig af emnets kompleksitet og cyklus-parametre.”

Og, på grund af forbedringer i den måde Edgecam genererer data, bliver  
fremstillingen af store komplekse komponenter nu væsentligt hurtigere. Dette er 
opnået ved den måde softwaren udregner prismatisk geometri i værktøjsbanen.

NY AFSTIKS-CYKLUS 
En ny parting off-cyklus er nu tilgængelig for dreje-kunder for at tilfredsstille den 
høje efterspørgsel efter en enkelt cyklus som ikke blot udfører afstik, men også 
kan rejfe bagkanten i samme operation. ”Som alle andre dreje-cyklusser, yder 
parting off en nyttig assistance gennem forklarende billeder og tager samtidig 
hensyn til current stock.

COROTURNR PRIME INSERTS UNDERSTØTTES AF  
FINISH TURN CYCLE 
Igen, for dreje-kunder, er der kommet en ny Up-Cutting funktion til Finish Turn 
Cycle. Sammen med Sandvik Cormant’s CoroTurn Prime tools og inserts kan man 
hermed opnå høj produktivitet. 

Ved siden af Down-Cutting, er nu også up-cutting som vender retningen for  
værktøjsbanen, for at bringe Prime insert-geometrien i spil. Derudover kan 
feedraten styres enten ved hjælp af Chip Thickness modifier eller som vanligt via 
feed per revolution.

FLERE FORBEDRINGER I BRUGERFLADEN TIL DREJNING 
Under Rough Turn cycle finder man funktionen Stock Runout, som er blevet 
forbedret til at give øget kontrol over værktøjsbanen, ved værktøjets udløb.  
Da man nu kan styre Runout-vinkel og Runout-længde kan værktøjsbanerne 
tilpasses specifikke bruger-krav.

”Både Thread Turning og Finish Groove-cyklusser drager nu fordel af  
funktioner fra andre drejekommandoer. Safe Distance er blevet tilføjet Thread 
Turning-cyklussen og giver mere kontrol af startpositionen når man slår et 
gevind,” siger John Buehler. ”Finish Groove kan styres mere nøjagtigt med  
tilføjelsen af Start og End Extension.” 

Spindle Setup-funktionen til flerspindlede drejebænke/Mill-Turn inkluderer nu 
Main og Sub Spindle C Angle positions, som yderligere sikrer mod kollisioner 
under overførsel fra en spindel til en anden.

TALRIGE EDGECAM INSPECT-FORBEDRINGER
Han siger, at selvom Edgecam Inspect er mindre end to år gammelt, så fortsætter 
væksten i højt tempo, og Edgecam 2019 R1 introducerer 13 nye forbedringer. 
”Først og fremmest skifter den matematiske hjerne bag produktet over til at  
bruge PCDMIS fit libraries som markedsføres af vores moderfirma, Hexagon.  
Alle Geometry Fit-udregninger, såsom målafvigelser og GD&T værdier, bruger nu 
en højere grad af certificerede og godkendte algoritmer.
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Edge-Team er en af Danmarks største 
leverandører af CAD/CAM  
helhedsløsninger og en virksomhed 
solidt på markedet med over 12 års  
erfaring i at levere og  
supportere innovativt software hos  
virksomheder i den industrielle branche.

Vi har et stærkt fagligt fundament, som 
eksperter i CAD og CAM. 

Vores supportteam har erfaring med 
både software og brugen i praksis, hvilket 
gør os til en unik samarbejdspartner, da 
vi kommer fra den samme verden. 

Vi har tre hovedområder, som udgør 
vores DNA. 3 hovedområder, som er  
afgørende for vores rolle som  
samarbejdespartner og bindeled mellem 
udvikling og produktion: Rådgivning & 
Udvikling - Support & Viden - Software 
& løsninger

VIL DU VIDE MERE OM EDGECAM 
 
Du kan få mere at vide om Edgecam ved at besøge www.edge-team.com eller  
kontakt Edge-Team på tlf.: 70 200 392 eller via e-mail på info@edge-team.com

”Og vi har indført mere brugertilpasning. Tidligere måtte brugere acceptere en 
standard målerapport, men nu kan de udvikle deres egne software plugins til 
at tilpasse den - sideløbende med at de kan udvikle deres egen probing Canned 
Cycle, ofte i Reinshaw eller M&H format.”

Probing features kan lettere styres, da alle kommandoer automatisk lægges i 
separate layers. ”Derudover hvis der enten er fejl på geometrien på en solid eller 
modellen ikke er tilgængelig, gør den ny manuelle feature det stadig muligt at 
inspicere en overflade.” 

Ved hjælp af bruger-feedback er enkelte probing features nu anvendelige med 
rotary solid faces og også Axis Deflection er nu muligt.

”Den sidste forbedring til dette område giver to nye output-variationer i Work 
Offset funktionen: Type og Axes. Disse giver øget kontrol og en mere detaljeret 
inspektionsrutine, samtidig med at den kommunikerer med CNC-maskinen via  
NC Gateway.

HOLE CYCLE EXTRA COLLISION DETECTION
Hole Cycle funktionen har nu fået yderligere kollisionssikring. Mens der har været 
stringent sikring i de seneste års releases – såsom at værktøjsbaner bliver  
omdirigeret for at undgå kollision med holdere – analyserer Edgecam 2019 R1, 
hvorvidt fixturer sidder i vejen for huller. ”Hvor en sådan konflikt opstår, fjerner 
systemet bore-positionen og advarer brugeren.”

CHAMFERING CYCLE GOUGE CHECKING
Chamfering Cycle har fået tilføjet Gouge Check Gap for en endnu strengere 
kontrol af værktøjsbanen. Særligt nabo-features som potentielt kunne komme i 
kontakt med skæret på rejferen, kan nu udelukkes.

UDVIDET CADFORMAT
Edgecam 2019 R1 understøtter de nyeste versioner af alle CAD-filer. ”Med fokus 
på nogle få formater, vil brugere opleve at for eksempel SpaceClaim 19 (ACIS V28), 
Parasolid version 30.1.247, Inventor 2019 og Creo 5.0 understøttes. Der bliver  
sørget for understøttelse til alle andre CAD-formater efterhånden som nye  
versioner udkommer.

”Det er særligt spændende at uanset hvilken licens en bruger har, så vil de kunne 
loade alle Designer filer - *.v_t og *.vdf formater. Designer er Vero Software’s 
nyeste CAD-pakke, som inkluderer direct modelling technology. Dette vil være 
et kæmpe boost for produktioner som endnu ikke har prøvet de kraftfulde 
muligheder i Edgecam’s Solid Machinist.” 

John Buehler konkluderer: ”Overordnet set er der mere end 30 individuelle 
forbedringer i Edgecam 2019 R1, gearet til at øge effektivitet, produktivitet og 
ease of use, så produktionsfolk kan holde deres førerposition med den bedste 
teknologi på markedet.

KONTAKT VORES SPECIALIST
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