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A: Vector bestand definiëren in EnRoute
Om ervoor te zorgen dat de CNC frees weet wat hij moet frezen moeten we de
contouren (lijnen van de tekening) gaan definiëren. Dit doen we in de software
“EnRoute”

Bestand inladen in EnRoute
1. Maak een nieuw bestand aan: File → New

a. Geef de dimensies in van de plaat die gefreesd moet worden. Een plaat MDF
is standaard 2440 x 1220 mm, een plaat Berk multiplex is standaard 2500 x
1250 mm.

b. Geef de dikte van de plaat aan onder “Thickness”. Standaards zijn 3, 6, 9, 12,
15, 18mm.

c. Belangrijk: controleer dat “Surface at top of plate” is aangevinkt.

2. Importeer je document: File → Import. Mogelijke bestandsformaten zijn: pdf, ai, dxf,
dwg,...
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Contour definiëren: lijn volgen
1. Selecteer een lijn in je tekening die je wil definiëren. Door een lijn te selecteren

worden in de toolbar iconen selecteerbaar.
2. Selecteer “Router offset” in de toolbar.

3. Selecteer onder “Available Tool” de frees waarmee je de contouren wilt frezen. De
frezen zijn benoemd volgens de diameter van de frees en de snijlengte. De frees
“D06mm SL22mm” heeft een diameter van 6mm en een snijlengte van 22mm. Let
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op: om met een frees van 6 mm een gat te frezen moet het gat een minimum
diameter van 6,1 mm hebben. De snijlengte staat in relatie met de dikte van het
materiaal. Een frees met snijlengte van 22 m kan dus maximum door een
materiaaldikte van 22 m frezen.

4. Geef de diepte aan die de frees moet frezen. Voor een plaat van 15 mm dikte moet
je 15,2 mm diep frezen om los te frezen. Heel belangrijk: klik op de 3 bolletjes
onder “Edit”!!
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5. Doorloop het “Cut Definition” keuzemenu:
a. Controleer of de freesdiepte overeenkomt met de vorig ingegeven

freesdiepte.
b. Heel belangrijk: geef het aantal passes in. Als je met een frees van 6mm

diameter in één keer 15 mm diep zou frezen is de kans heel groot dat de
frees gaat breken. De regel is dat je niet dieper freest dan de diameter van de
frees. Vb: om door een plaat van 15 mm dik te frezen doe je dit in 3 passes,
wat overeenkomt met 5,0667 mm (< dan 6 mm ) diep per pass (5,0667mm *
3 = 15,2mm).

c. Controleer de “Feeds and Speeds”. De “Feed Rate” is de snelheid waarmee de
frees door het materiaal snijdt. Voor hout (MDF/multiplex) is dit standaard
100mm/sec. De “Plunge Rate” is de snelheid waarmee de frees zich in het
materiaal boord. Deze waarde is standaard de helft van de Feed Rate en dus
voor hout 50 mm/sec. De spindle is de snelheid waarmee de frees draait.
Voor hout standaard 24000 rpm. Vraag bij het frezen van een ander
materiaal altijd advies bij 1 van de fablab medewerkers.
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d. Bevestig als je zeker bent dat je alles hebt doorlopen met “OK”.

6. Bepaal of de frees de binnenkant (internal) van de vorm moet uitfrezen of de
buitenkant (external)
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7. Maak bruggen als er kleine stukken gefreesd moeten worden. Bruggen zorgen
ervoor dat het stuk vast blijft zitten aan de plaat en het niet wordt opgezogen of
beweegt.

a. Vink “With Bridges” aan.
b. Geef de lengte van de brug. Houd er rekening mee dat de lengte groter is

dan de diameter van de frees. Met een frees van 6mm hou je slechts 2mm
brug over als de lengte op 8mm wordt ingesteld (8mm - 3mm intreden van
de frees - 3mm uittreden = 2mm brug).

c. Definieer de hoogte van de brug. De hoogte wordt berekend vanaf het
laagste punt. Als men een plaat door freest op 15,2 mm diep en de brug is 1
mm hoog wordt er 14,2 mm ingefreesd voor de brug.

8. Bevestig alles met “OK”.
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De gedefinieerde contouren zijn herkenbaar aan een blauwe lijn met pijltjes:

De breedte van het gedefinieerd contour kan gevisualiseerd worden met “F9”:

Opvulling definiëren: vorm wegfrezen (hatch fill)
Als we een vorm in zijn geheel willen wegfrezen i.p.v. een lijn uit te frezen gaan we een
“hatch fill” toepassen.
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1. Selecteer de vorm om uit te frezen en kies “Hatch Fill”

2. Volg stap 3 tot 7 van het definiëren van een contour voor het definiëren van de
opvulling.
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Lijnen manipuleren
Er zijn twee type contouren in EnRoute, open- en gesloten contouren. Wanneer
geselecteerd zijn de open contouren herkenbaar aan hun roze kleur met pijltjes op de lijn.
Gesloten contouren worden blauw weergegeven. Om een uitvulling (hatch fill) te kunnen
definiëren hebben we gesloten contouren nodig. EnRoute geeft een mogelijkheden via
“Merge selection” om een open contour te sluiten.

Open contouren sluiten
1. Selecteer de lijnen die gesloten moeten worden.
2. Rechter muisknop
3. “Merge selection”
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4. Zet de merge tolerance desnoods wat hoger (tussen 0,5 en 1) en bevestig met “OK”.

2D Simulatie
Eens alle contouren gedefinieerd zijn kan de volgorde van het freeswerk en de dieptes
gesimuleerd worden. Vraag altijd aan een lab manager om deze simulatie te
controleren vooraleer over te gaan op het effectieve freeswerk!

1. Open de “Simulate 2D” tab.

2. De simulatie dient in eerste instantie om de diepte te checken van elke pass. We
willen vermijden dat de frees te diep gaat in één keer en dat ze breekt. Ook willen
we controleren of we steeds dezelfde frees gebruiken. Check elke pass en
controleer de “depth” en de “tool”.

3. Soms kan het handig zijn om de frees volgorde aan te passen. We willen bv eerst de
kleine onderdelen en de hatch fill frezen voordat we het stuk losfrezen. Het “Order”
menu geeft hier verschillende opties.

CNC bestand doorsturen
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Eens het bestand klaar is om te frezen kunnen we het doorsturen naar de CNC machine.

1. Selecteer het “Output” icoon:

2. Controleer of de volgorde juist is. Als alles klopt, selecteer “To File” om het bestand
weg te schrijven.

3. Sla het bestand op onder: C →  DncFiles → Gast
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B: Frezen

Overzicht
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1. Plaat positioneren

1. Rijd het portaal helemaal naar achter gebruik makend van de pijlen op het
bedieningspaneel.

2. Leg de plaat op de tafel. Let erop om de noodknop van de bediening niet in
te drukken en/of de bediening te raken.

3. Zet de aanslag aan.

4. Leg de plaat tegen de aanslag.
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5. Belangrijk: Zet de aanslag terug uit!
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2. Vacuüm
1. Zet de zones aan waar vacuüm nodig is. De hendel naar beneden draaien zet

de vacuüm zone open. Zorg ervoor dat je enkel de zones open zet waar de
plaat ligt om het vacuüm te concentreren waar nodig.

2. Zet de vacuümtafel aan met de vacuüm knop. Controleer of de plaat blijft
liggen door ze in X- en Y richting te verplaatsen. Als er beweging mogelijk is
moet het vacuüm verbeterd worden of een ander materiaal gebruikt worden.
Frees nooit in een plaat die niet voldoende vastgezogen wordt!
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3. Nulpunt instellen

1. Positioneer het midden van de frees op de rechter voorhoek van de plaat
gebruik makend van de pijlen op het bedieningspaneel.

2. Stel het nieuwe nulpunt in op het bedieningspaneel. Dit is het startpunt van
de linker onderhoek in het EnRoute bestand.
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4. Z-hoogte instellen

1. Controleer of de vacuüm zeker op staat.  Verplaats het portaal wat meer naar
het midden van de freestafel. Leg de sensorplaat onder de freeskop.

2. Verlaag de freeskop maar zorg ervoor dat de frees het plaatje niet raakt.
3. Druk op de “surfacing” knop op het bedieningspaneel. De display zegt

“0=Autoset”.
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4. Druk op “0” totdat de frees de metalen plaat raakt en automatisch naar
boven gaat. De oppervlakte hoogte is bepaald.

5. EnRoute bestand opzetten

1. Open de “file explorer”.

2. Navigeer naar het bestand met de pijltjes en selecteer met “enter”.
3. Controleer op de preview of de tekening in de goede richting staat.
4. Overloop de checklist:

a. vacuüm opzetten
b. nulpunt ingesteld
c. z-hoogte ingesteld

5. Start de frees opdracht met het “lopende ventje” icoon.
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6. Frezen
Blijf tijdens het frezen altijd bij de machine!

Wat kan er mislopen?
1. De frees kan breken. In dit geval blijft de machine doorlopen, maar wordt er

niets meer uitgefreesd. De wrijving kan ervoor zorgen dat er brand ontstaat.
2. Een stuk kan loskomen. Als er kleine stukken loskomen en worden

opgezogen kunnen ze in de freeskop blijven steken. Dit is heel slecht voor de
freeskop.

3. De plaat kan loskomen.

Frees opdracht pauzeren
Als er iets misloopt, pauzeer de machine dan, druk niet op de noodknop. Bij

drukken op de noodknop moet alles opnieuw opgestart worden.
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Wat doen in geval van brand
1. Pauzeer de machine
2. Zet de vacuüm af
3. Stik het vuur met een branddeken

Doof nooit het vuur met water.


