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1 Generella funktioner 

1.1 System meny 

Använd IGEMSmenyn när du vill använda vanliga funktioner, som “Öppna”, “Spara”, “Skriv Ut” och 
“Inställningar”. 

 
Bild 1 

De flesta kommandon beskriver sig själva. Bild 2 visar mer detaljerad information om varje kommando. 

1.2 Menyflikar 

IGEMS R10 är framtagit med ett nytt menysystem med sk. menyflikar. Dessa kommer automatiskt att visas 
horisontellt i övre delen av fönstret när du installerat IGEMS.  
 

 
Bild 2 

Den nya standardmenyn efter installation visas ovan. 

1.3 Snabbmeny 

Kommandon som används mer än andra kan läggas till I snabbmenyn för att spara tid.  

 
Bild 3 

För att lägga till ett kommando till snabbmenyn, högerklicka med musen och välj ”Addera till snabbmeny”. 

 
Bild 4 

To remove the command from the Quick access toolbar, simply move the mouse pointer over the command 
and right mouse click to delete. 
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Bild 5 

1.4 Kortkommando 

Hoovra med musen över ett kommando för att se knappens kortkommando. Kortkommandon finns för de 
kommandon som generellt används mest. 

 
Bild 6 

För att återanvända föregående kommando, tryck på “Space-“ eller ”Enter-” tangenten. 

1.5 Kommandorads området 

Längst ner till vänster står namnet på kommandot som används. 
Längst ner till höger står de faktiskta koordinaterna eller annan relevant geometriinformation. 

 
Bild 7 

Kommandoinformationen finns nedanför ritområdet. 
Kommandon som har andra inställningar har kortkommandon som står inom parenteser [X/B]. 
Det som står inom ”mer än” och ”mindre än” <Exempel> visar ett förvalt värde som kan accepteras genom 
att klicka på ”Space” eller ”Enter”. 

1.6 Fler ritningar 

Klicka på “Välj Ritning” knappen för att smidigt kunna hoppa mellan ritningar som du öpnat. 

 
Bild 8 

1.7 Ortho läge 

Ritningens ritläge kan låsas till att bara rita horisontella och vertikala entiteter eller i bestämda vinklar (=rtho 
läge). 

 
Bild 9 

Klicka på “Ortho” knappen för att aktivera.Det är även möjligt att aktivera/avaktivera funktionen grnom att 
trycka på “F8”. Orthoinställningarna görs under Inställningar/Ortho och Snap. Du kan också öppna 
inställningar genom att högerklicka på ritningsytan. 

 
Bild 10 
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1.8 Zooma och Panorera 

En mus med skrollhjul är ett måste för att använda IGEMS på ett vettigt sätt. 
 Zooma: Zooma in och ut genom att skrolla på hjulet. 
 Panorera: Tryck och hall nere hjulet för att panorera. 
 Zooma allt: Dubbelklicka på hjulet så kommer ritningen att zooma ut på allt på ritbordet. 
Om hjulet på musen inte fungerar på detta sätt bör du se över dina musinställningar på kontrollpanelen. 

Hjulet bör vara inställd som ”mittenknapp”. 

 
Bild 11 

Värdet mellan < > visar skärmens bredd. 

1.9 Koordinat input 

Koordinatsystemet I IGEMS supporter det Kartesiska koordinatsystemet. Detta är det mest vanliga 
koordinatsystem i CAD/CAM program. 

 
Bild 12 

När IGEMS förväntar sig en sifferinmatning och du börjar skriva ett nummer så kommer följande dialogbox 
upp. 

 
Bild 13 

Absoluta Koordinater 
Hänvisa alltid till IGEMS fixerade nollpunkt. Det anges genom X, Y som följande exempel: 110.5, 220,18 

 

Relativa Koordinater 
Detta hänvisar till den föregående punkten och som en distans snarare än en koordinat. För att använda 
relativa koordinater kryssar du i ”Relativa”- rutan. 

 
Bild 14 
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Absoluta polär koordinater 
Använd alltid IGEMS fixerade nollpunkt. 

 
Bild 15 

 

Relativa polär koordinater 
Använd alltid den senast använda punkten. 

 
Bild 16 

Direction coordinate 
Detta är det snabbaste sättet att skriva koordinater och används endast för ett värde. Denna metod 
använder den aktiva vinkeln på entiteten och används oftast i Ortho läget. 

1.10 Specificera längd 

Många kommandon I IGEMS frågar efter ett numeriskt värde som hänvisas till en längd, till exempel “Offset” 
kommandot. 

 
Bild 17 

Dessa inställningar är tillgängliga när ett kommando frågar efter en distans: 
Tryck på ”Space” eller ”Enter” för att acceptera värdet inom <> 
Ange ett annat värde genom att skriva ett nytt värde. 
Ange två punkter så kommer längden mellan dessa punkter att bli värdet. 

1.11 Snap 

Använd “Snap” för att snappa till exakta punkter på andra geometrier. “Snap” kan kan användas inom andra 
kommandon när du behöver ange en punkt. ”Snap” kan väljas från en meny (högerklick) när IGEMS frågar 
efter en punkt.  
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Bild 18 

 
Möjliga snapfunktioner: 

Snap Shortcut Description 

Slutpunkt E Snappa till slutpunkt på ett ritat objekt. 

Mittpunkt M Snappa till mittpunkt på ett ritat objekt. 

Centrum C Snappa till centrum av Cirklar, Bågar och Ellipser. 

Skärningspunkt I Snappa till skärningpunkten på två ritade objekt. 

Närmsta N Snappa till ett annat objekt nära den valda punkten. 

Vinkelrät P Snappa till en vinkelrät punkt på det valda objektet från tidigare position. 

Kvadrant Q Snappa till punkt från 0, 90, 180 or 270 grader från centrum från Bågar, 

Cirklar och Elipser. 

Tangent T Snappa till en tangent på Bågar, Cirklar eller Elipser. 

Handtag G Snappa till handtag på objekt. 

Tyngdpunkt R Snappa till punkten där tyngdpunkten för ett objekt ligger. 

Av O Stäng temporärt av auto snap för nästa punkt. 

Auto snap 
Använd “Auto snap” för att snappa till valda geometriska punkter. 
Detta aktivarar/avaktiverar du genom att trycka på ”Snap” knappen eller trycka på ”F9”. 

 
Bild 19 

Högerklicka för att välja viken snap du vill använda när ”Auto snap” funktionen är aktiverad. 
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Bild 20 

Samma dialogbox kan öppnad från IGEMSmenyn/inställningar. 

Punktfilter 
Använd “Punktfilter” för att få fram individuella X och Y koordinater från olika punkter på ritningan för att 
skapa en ny punkt. 

 
Bild 21 

“Punktfilter” är aktiverat genom att högerklicka och välja “Punktfilter” eller genom att trycka på “X” när 
IGEMS frågar efter en punkt. 

Snap från 
“Snap från” frågar efter en punkt som kommer att användas som sista punkten. ”Snap från” bör användas 
tillsammand med relativa koordinater. 

 
Bild 22 

“Snap från” är aktiverat genom att högerklicka och välja “Punktfilter” eller genom att trycka på “S” när 
IGEMS frågar efter en punkt. 

1.12 Välj objekt 

Många kommandon behöver ett objekt för att användas, till exempel: Radera, Flytta och Kopiera. 
Högerklicka för att se menyn med olika inställningar. ”Välj objekt” funktionen i IGEMS fungerar på följande 
sätt: 
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Bild 23 

Notera! Det snabbaste sättet att välja olika inställningar är att använda kortkommandon (P, L, Ctrl-A, C, W, 
F and E). 

Välja Objekt 

 
Bild 24 

Klicka på ett objekt för att välja det. För att inte behålla objektet valt, hall nere “Shift” knappen och tryck en 
gång till på objektet. 

Föregående (P) 
Denna funktion väljer samma objekt från tidigare “Välj objekt” som användes. 

Sista (L) 
Denna funktion väljer det senast ritade objektet. 

Alla (CTRL-A) 
Denna funktion väljer alla objekt på ritningen. 

Markering 

 
Bild 25 

Denna funktion använder sig av två punkter av en rektangel. Den andra punkten måste vara till vänster av 
den första punkten. Om ett objekt finns inom rektangeln, eller om någon del av objektet ligger innanför 
rektangeln kommer objektet att markeras. Håll nere ”Shift” och klicka på de objekt som du inte vill ska vara 
markerade. 

Markering från månghörning (C) 

 
Bild 26 

Denna funktion använder sig av fler punkter som blir en månghörning. Om ett objekt finns inom 
månghörningen, eller om någon del av objektet ligger innanför månghörningen kommer objektet att 
markeras. Håll nere ”Shift” och klicka på de objekt som du inte vill ska vara markerade. 
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Fönster 

 
Bild 27 

Denna funktion använder sig av två punkter som blir till en rektangel. Den andra punkten måste ligga till 
höger om den första. Hela objektet måste ligga inom den markerande rektangeln för att bli valt. Håll nere 
”Shift” och klicka på de objekt som du inte vill ska vara markerade. 

Fönster månghörning (W) 

 
Bild 28 

Denna funktion använder sig av ett antal punkter som blir till en månghörning. Det är endast de objekt som 
helt och hållet ligger inom månghörningen som blir markerade. Denna funktionen fungerar inte med “Shift” 
funktionen. 

Staket (F) 

 
Bild 29 

“Staket” funktionen gör det möjligt att rita en multisegmentslinje (polylinje). Alla objekt som korsas utav 
linjen kommer att bli markerade i den ordning linjen korsar objekten. Kolla på Bild 29 – ”Staket” funktionen 
används för att göra en staket linje genom punkterne (1), (2= och (3). Objekten (A) till (E) är nu valda. 

1.13 Automatisk baspunkt 

Många CAD kommandon som Flytta, Kopiera och Skalera har en automatisk baspunkt väljare. 

 
Bild 30 

Den “Automatiska baspunkt” finns alltid I centrum I en omslutande rektangel runt de valda objekten. 

 
Bild 31 

För att använda “Automatisk baspunkt” trycker du på “Space” eller “Enter”. 
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2 Program-meny 

Program-menyn inehåller manga standardfunktioner och även ett par speciella IGEMS kommandon.  

 
Bild 32 

2.1 Ny 

 
Bild 33 

Använd detta kommando för att öppna en ny ritning. 

2.2 Mallar 

 
Bild 34 

En mall är en vanlig IGEMS (.DIG) fil. En mall används för att starta IGEMS med speciella inställningar, till 
exempel, att växla mellan tum och meter. Detta kommando visar följande dialogbox. Kolla också ”Spara 
Mall” på sidan 17. 
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Bild 35 

Använd stjärnknappen för att göra en mall till standardmall. Det finns också knappar för att byta namn och 
radera mallar. 
Mallen kommer användas för varje ny ritning som öppnas. 

? Finns det andra anledningar att använda sig av mallar? 
Det är ett enkelt sätt att skräddarsy IGEMS. Alla inställningar som lager, färger, linjetyper och dimensioner 
sparas i mallen. Använd en mall för att bara ställa in dessa inställningar en gång. 

2.3 Öppna 

 
Bild 36 

Använd “Öppna” kommandot för att öppna befintliga geometrifiler. 
 

Typ Förklaring 

.DIG IGEMS R10 standard ritformat 

.ACD IGEMS R3 till R9 ritformat 

.DWG AutoCAD Ritfiler 

.DXF Drawing Exchange Format 

Notera! När “Data Exchange” module är aktiverat kan 9 andra filtyper öppnas. Kolla på sidan 74 för mer 
information. 
Kommandot visar ett standard windowsfönster. 

IGEMS skapar en ritning för varje fil om det är flera filer som skall öppnas och du håller nere ”Ctrl” eller 
”Shift” när du öppnar filerna. 

 
Bild 37 

? Är det möjligt att skriva en application som kan läsa andra filtyper? 
Ja, dessa applikationer kan skrivas i ILISP. 
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2.4 Importera 

 
Bild 38 

"Importera" kommandot lägger till valda ritfiler till den befintliga ritningen. 

 
Bild 39 

Håll nere “Ctrl” eller “Shift” under tiden som du importerar en part för att också importera namnet på parten 
som text. Denna texten kan användas för att identifiera namnet när du tillverkar parten. ”Import” 
kommandot kan använda samma filler som ”Öppna” kommandot. 

2.5 Återställ 

 
Picture 40 

“Återställ” kommandot används för att återställa .DIG filer om systemet skulle crascha. “Återställ” 
kommandot öppnar en dialogbox med alla autosparade filer. Intervallet (minuter) för autosparandet stalls in 
under inställningsmenyn och om värdet är 0 så fungerar inte autosparandet. 
Notera! Autsparande filer som är äldren än 24 timmar kommer automatiskt raderas från listan. 
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2.6 Senast använda filer 

 
Bild 41 

Detta kommando visar dig på ett snabbt sätt en lista på senast använda filer. 

2.7 Spara 

 
Bild 42 

Detta kommando sparar ritningen till en IGEMS .DIG fil. 

2.8 Spara som 

 
Bild 43 

Detta kommando sparar ritningen under ett annat namn. 

2.9 Spara som mall 

 
Bild 44 

En mall är en vanlig IGEMS .DIG ritning som kan användas för att starta IGEMS med förbestämda 
inställningar. En malls inställningar kan modifieras till att skapa lager, värden, färger och rita objekt som 
fungerar som ritningens standard, Välj ”Spara som mall” för att låta IGEMS fråga efter namnet på mallen. 
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Bild 45 

Alla mallar sparas I en delad map som kan användas av andra användare. Kolla pockså på “Mallar” på sida  
Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

2.10 Dumpa bild 

 
Bild 46 

Detta kommando skaar en bitmappsbild av geometrin. Välj geometrin som ska vara med och ange bredd och 
höjd på bilden före du sparar filen. Värdena är definierade i pixlar. 

 
Bild 47 

Supportad fileformat är PNG, BMP och EMF filer. 

2.11 Exportera 

 
Bild 48 

Detta kommando exporterar valda objekt eller hela ritningar till ett annat format, som DIG, DXF, WMF eller 
EMF. 

 
Bild 49 

2.12 Stäng 

 
Bild 50 

"Stäng" kommer att stänga ned den aktiva ritningen. Ett medelande kommer att fråga om du vill spara filen 
innan den stängs. 
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2.13 Stäng alla 

 
Bild 51 

Detta kommando kommer att stänga ala filer som är öppna i IGEMS. Ett meddelande kommer upp som 
frågar om du vill spara osparade filer. 

2.14 Skriv ut 

 
Bild 52 

“Skriv ut” kommandotanvänds för att skriva ut ritningar från IGEMS till en PDF-fil som du kan skriva ut på en 
vanlig skrivare. 

 
Bild 53 

När du skriver ut I IGEMS så skapas det en PDF fil som sedan kan skrivas ut på en skrivare. 

Papersstorlek 
Välj papersstorlek för utskrift. 

Metod 
Detta beskriver metoden som kommer användas I utskiften. 

 Papersstorlek: Välj den storleken på papper som skall användas I utskriften. 
 Metod: Ställ in det rätta området som skall skrivas ut.  
 Utskriftsstil: Ställ in utskrifts resultatets linjetjocklek och färgsättning. 

Stil 

 
Bild 54 

Välj stilen från listan. 
Skapa nya eller ta bort gamla stilar genom att trycka på ”+” eller ”-” knapparna. 
Ändra parametrarna i den valda stilen grenom att tryka på ”…” knappen. 
 

 Klicka på ”+” knappen och skapa stilen ”TEST”. 

  
Bild 55 

 Klicka på “…” knappen. 
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Bild 56 

Från denna dialogbox, i bild 56, kan du ändra färgerna på olika linjer som kommer visas i olika färger på 
utskriften. 

2.15 Gränser 

 
Bild 57 

"Gränser" bestämmer ett område som ska skrivas ut genom att du väljer två diagonella punkter på ritningen. 
Ytan blir sparad i ritningen och är synig när rutnätet är aktiverat. 

2.16 Inställningar 

 
Bild 58 

Kommandot "Inställningar" innehåller funktioner för att ställa in ritmiljön som språk, enheter och 
dimensioner. 
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2.16.1 Visa 

 
Bild 59 

Bakgrund 
Denna inställning ger användaren möjlighet att ställa in sin egen favoritbakgrund. Om du kryssar i 
”Gradient” får du olika färger i botten och toppen på ritytan. 

Handtag 

 
Bild 60 

När det inte finns något aktivt kommando och ett objekt är valt kommer IGEMS vida objektets handtag. 
Dessa handtag kan ändra storlek och färg på handtagen. Kolla på gränder på sida 18. 

Muspekare 

 
Bild 61 

Dessa inställningar staller in storleken av hårkorset och storleken av väljboxen (Pickbox). Väljboxen används 
När du väljer objekt och av “Snap". 

Rutnät 

 
Bild 62 

Dessa inställningar hanterar visningen för rutnätet (genom punkter eller linjer), färgen och avståndet mellan 
punkterna i rutnätet. Rutnätet är det samma som gräns ytan. 
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2.16.2 Ortho och snap 

 
Bild 63 

Dessa inställningarna hanterar “Ortho” och “Snap”. Kolla sidorna 7 och Fel! Bokmärket är inte 
definierat.. 

2.16.3 Generell 

 
Bild 64 

Regenereringsnoggranhet 
Regenerering är en funktion som regenererar en ritning som är in zoomad och som inte visar geometrierna 
perfekt. Detta är endast visuellt och kommer inte påverka slutresultatet. Använd kortkommando “Shift + R” 
för att regenerera ritningen och uppdatera skärmen. Om objektet är för grovt på skärmen kan du behöva 
ställa in noggranheten till medium eller fin. 

Notera! Detta kan dra ner hastigheten på din dator. 

Ångra steg 
Detta är de antal pngra steg som du vill att din dator ska komma ihåg. Standardvärdet är 20. Att öka detta 
värde kan ha effekter på hastigheten på din dator på stora ritningar.  

Autospara 
När du jobbar I en ostadig miljö kan det vara bra att ställa in IGEMS på autosparläge för att automatiskt 
spara ritningar på ett bestämt intervall. Om värdet på intervallen är 0 så kommer inte autosparfunktionen att 
fungera. Öppna en autosparad ritning från ”Återställ” kommandot läser du mer om på sidan Fel! 
Bokmärket är inte definierat.. 
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Language 

 
Bild 65 

Språket kommer automatiskt ställas in till samma språk som ditt operativ är inställt på. Du kan även ställa in 
det här. Om inte ditt språk finns med på IGEMS är standardspråket Engelska. 

Konvertera enhetslösa ritningar till tum 
Vissa filer (WMF, DXF och DWG) har ingen information om enheter. Denna inställning kontrollerar vilket 
format dessa filer bör bli konverterade till. Om det är inställt på ”Auto” kommer ritningarna blo konverterade 
till samma som standard ritenheterna. 

Delad mapp 

 
Bild 66 

Den delade mappen inehåller alla inställningar som kan delas med andra användare på samma nätverk 
(maskininställningar, materialinställningar, postprocessor etc.). 
För att ändra platsen för den delade mappen trycker du på ”…” knappen och väljer plats för mappen. 
Notera! Om en tom map är vald kommer all information som ligger I den aktiva delade mappen att 
kopieras till den nya mappen. Är den nya mappen inte tom så kommer ingenting att kopieras. 

Transparenta bilder 
När “Kopiera” och “Klistra in” används för att kopiera geometri i IGEMS, skapas en bild som kan infogas i 
andra dokument. Denna inställning ställer in bakgrunden på bilden. Ska den vara transparent eller inte? 

Expert användare 
För att ändra maskin- eller materialinställningar kryssa I “Expert användare” för att inte följande meddelande 
skall visas: 

Bild 67 

2.17 Lösenord 

 
Bild 68 

Läs separate installeringsdokumentation för mer information om detta kommando. Dokumentet kan laddas 
ner från www.igems.se 
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2.18 Ritenheter 

 
Bild 69 

Ritenheterna sparas i ritningen. IGEMS öppnar en fil med samma enheter som var aktiva när ritningen 
sparades. 

 
Bild 70 

IGEMS lagrar alla numeriska värden med en hög noggrannhet (0.0000). Dessa inställningar påverkar endast 
användaren genom vad som visas på skärmen. Använd denna dialogbox för att specificera enheter för 
dimensioner och andra värden. 

Längdenheter 
Välj ifall enheterna skall visas i millimeter eller tum och ställ även in hur manga decimaler som skall visas. 

Vinkel 
Välj om vinklarna skall visas i grader eller radianer och ställ även in hur manga decimaler som skall visas. 

2.19 Punktstil 

 
Bild 71 

"Punktstil" kontrollerar hur punkter visas på skärmen. 
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Bild 72 

Välj vilken typ av punk ock storlek. Ett store värde blir en store punkt. 

2.20 Måttsättnings stil 

 
Bild 73 

Läs mer om detta i section 5. 

2.21 Om 

 
Bild 74 

Detta kommando visar följande information. 

 
Bild 75 

Version 
Detta fönster visar vilken version som är installerad. Klicka på versionsnummret för att kolla om det finns 
någon nyare version. 
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Bild 76 

2.22 Avsluta 

 
Bild 77 

Använd detta kommando för att avsluta IGEMS och alla öppna ritningar. 
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3 Systemmeny 

Systemmenyn innehåller kommandon för underhåll och filbearbetning. 

3.1 Ångra 

 
Bild 78 

När du jobbar I IGEMS kan du ångra ett kommando genom att klicka på “Ångra” knappen. Upp till 20 
kommandon kan ångras på ett bräde. “Backspace” knappen fungerar som en snabbknapp tillsammans med 
”Ctrl - Z”. 

3.2 Gör om 

 
Bild 79 

Använd “Gör om” ifall du ångrat för manga steg. “Gör om” kan endast användas efter att ”Ångra” 
kommandot används. 

3.3 Upprensning 

 
Bild 80 

IGEMS kommer inte att ta bort oanvända lager eller entiteter när en ritning sparas. För att ta bort oanvänd 
information kan du använda ”Upprensning” kommandot. Följande information kommer att visas i 
kommandoraden: 

 
Högerklicka på kommandolinjen för mer information. 
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Bild 81 

Välj “Alla” för att ta bort anonyma entiteter och lager. 

3.4 Status 

 
Bild 82 

"Status" kommandot visar hur mycket RAM-minne som används, hur många rader som används på 
kommandolinjen och antalet objekt som finns på ritningen. 

 
Bild 83 

3.5 Delad mapp 

 
Bild 84 

Den delade mappen inehåller alla användarinställningar och individuella inställningar som material-, maskin-, 
postprocessor – inställningar, in/utgångar och mycket mer. Vi rekommenderar att ta en backup på denna 
mapp ifall din dator skulle gå sönder. 
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3.6 Service center 

 
Bild 85 

"Service center" tar dig till en webbsida där du kan ladda ner den senaste versionen av IGEMS, drivrutiner 
mm. Service center kan endast användast om din dator är uppkopplad till internet. 

3.7 Support 

 
Bild 86 

Använd “Support” kommandot om det finns något fel eller något som skall uppdateras i IGEMS av vårat 
supportteam. 

 
Bild 87 

Fyll i informationen om problemet och infoga problemfilen med knappen ”Sök”. Tryck sedan på ”Spara”. 
Nu skapas det en ZIP fil med all nödvändig informarion. 
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Bild 88 

Skicka ZIP filen till din återförsäljare för IGEMS eller direkt till IGEMS. 

3.7.1 Kör support filer 

 
Bild 89 

Använd “Kör” knappen för att ladda in supportfiler. IGEMS startar i samma läge med samma filer och 

instäellningar som användes när supportfilen skapades. 

 
Bild 90 

Generell information kommer att visas innan ritningen laddas in i programmet. 
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4 CAD kommandon 

När du använder CAD kommandon, försäkra dig om att du läser information på kommandolinjen. 

 
Bild 91 

Punkter kan anges genom att skirva ett värde med tangentpordet, klicka med musen på ritningen eller 
genom “Snap”. Avstånd kan anges genom att skriva ett värde eller genom att klicka på två punkter. Kolla 
sektion Fel! Hittar inte referenskälla. för mer information. 

4.1 Linje 

 
Bild 92 

Kortkommando "L" 
"Linje" kommandot frågar efter en startpunkt och en andra punkt. Kommandot avbryts genom att tryvka på 
tangenten ”Space”, “Enter” eller “ESC”. ”Backspace” kan användas till att ångra föregående segment. 

4.2 Cirkel 

 
Bild 93 

Kortkommando "C" 

Det vanliga “Cirkel” kommadot kräver en centrumpunkt och en radie eller diameter. Växla mellan diameter 
och radie genom att trycka på tangenten ”D” och ”R”. 

 
Bild 94 

Ritmenyn visar 4 andra sätt att föra cirklar på. 

4.3 Rektangel 

 
Picture 95 

Kortkommando "N" 
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En normal rektangel skapar en rectangular polylinje från två motsatta punkter. 

 
Bild 96 

Ritmenyn visar två andra sätt att rita en rektangel. 

4.4 Punkt 

 
Bild 97 

Kortkommado "Shift - P" 
"Punkt" kommandot frågar efter en punkt.  asks for input of point positions. Kommandot avbryts genom att 
tryvka på tangenten ”Space”, “Enter” eller “ESC”. Läs vidare på sida Fel! Bokmärket är inte definierat. 
för mer information om hur du ändrar punktstilen. 

4.5 Båge 

 
Bild 98 

Kortkommando "A" 
"Båge" entiteter kan göras på manga olika sätt. Det vanligaste sättet behöver tre punkter. Sex andra 
metoder kan även användas. 

4.6 Polylinje 

 
Bild 99 

Kortkommando "P" 
En polylinje är en kedja av linjer och bågar som är sammanfogade till ett objekt. När du ritar en polylinje kan 
du växla mellan linje ”L” och Båge ”A”. Stänger objektet gör du mer ”Shift – C”. 
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4.7 Spline 

 
Bild 100 

"Spline" kommandot gör en kurva som går genom de punkter du anger. Start- och stop-punkten kan bli 
tangentiella om du anger det i slutet av kommandot. Annars avslutar du med ”Space”, ”Enter” eller ”ESC”. 

4.8 Ellips (Shift - E) 

 
Bild 101 

Kortkommando "Shift - E" 
"Ellips" kommandot skapar en elliptisk form genom att definiera större och mindre axel längd / radie.  

Standard 
Standardkommandot frågar efter två punkter på en axel (1) och (2) och en radie (3). 
Se bild 103 nedan. 

 
Bild 102 

Centrumläge 
Välj läge”S” (Centrum) och ange en punkt i centrum (1), en för radien (2) och sist en till för radien (3). 

 
Bild 103 

Bågläge 
Bågläget skapar en öppen ellips när du anger en startvinkel och slutvinkel. 

Välj ”Ellips” kommandor och välj ”A” (Arc) före du skapar elipsen och vinklarna. 

 
Bild 104 

? Min CNC-controller kan inte hantera ellipser. Hur kan jag konvertera objekten till bågar eller linjer? 
Du behöver inte det. Det görs automatiskt av postprocessorn när du skapar CNCfilen. 
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4.9 Solid 

 
Bild 105 

Använd “Solid” kommandot när du vill fylla en fluten geometri med en färg.  

4.10 Hatch 

 
Bild 106 

Använd “Hatch” kommandot för att skapa ett ”Hatch” mönster. Till exempel för att beskriva en 
genomskärning. 

 
Bild 107 

Inställningar för "Hatch" kommandot: 

 
Bild 108 

Vinkel 
Detta är vinkeln på “Hatch” linjerna. 

Avstånd 
Detta är avståndet mellan “Hatch” linjerna. 

Stil 

 
Stilen kan vara Diagonal, Korsad eller Solid. 

Välj objekt 
Välj ett slutet objekt så kommer “Hatchen” synas innom det valda objektet. 

Välj punkter 
Välj en punkt I det området som skall vara “Hatchat” 
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4.11 Parametriska former 

 
Bild 109 

Detta kommado har 60 olika förbestämda objekt och åtta olika rörformer. 

 
Bild 110 

Parametriska former kan modifieras genom att öppna formen och ange önskade dimensioner före du lägger 
till formen till ritningen. 

 
Bild 111 
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4.12 N-hörning 

 
Bild 112 

Använd detta kommando för att skapa symmetriska polygoner ( triangular, rektanglar, hexagoner etc.) Skriv 
antalet sidor på objektet och ange en centrumpunkt för objektet. 

 
Bild 113 

Tryck på “O” för att får N-hörningen att bli  
Press the "O" key to control if the N-gon should be inskriven eller utskriven. 

4.13 Spår 

 
Bild 114 

Ange startpunkt, radie och en distans (längd) för att skapa ett spårobjekt. 

 
Bild 115 

IGEMS skapar då automatiskt en ytterkontur.   
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4.14 Sväll 

 
Bild 116 

“Sväll” kommandot skapar en stängd polylinje runt ett valt objekt.  

 
Bild 117 

Kommandot frågar efter ett centrumobjekt och en radie. 

4.15 Pussel 

 
Bild 118 

Detta kommando visar följande dialogbox. 

 
Bild 119 

Ange två motsatta punkter I en rektangel som blit ytterkonturen på objektet. När du bekräftat skapar IGEMS 
ett random pussel, som på bild 121. 

 
Bild 120 

? Kan jag göra en verktygsbana på denna geometri? 
Ja, det gör du med “Snabb” kommandot. 
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4.16 Gräns polylinje 

 
Bild 121 

”Gräns polylinje” kommandor används för att extrudera stängda geometrier från existerande geometrier. 
Aktivera kommandot och välj objekten som skall extruderas. 

 
Bild 122 

Kommandot kommer att generera en polylinje runt det mörkare området när position (1) är valt. Som i 
bilden ovanför. 

4.17 Offset 

 
Bild 123 

Kortkommando "O" 
Detta kommando skapar en offsetkontur från ett valt objekt med ett specifikt avstånd. Det frågar efter ett 
avstånd, objekt och vilken sida offsetten skall ligga. 
Välj “G” för avfasning och “A” för en radie I ytterhörn. 

 
Bild 124 

4.18 Radie 

 
Bild 125 

Kortkommando "F" 
Detta kommando skapar en tangentiell båge mellan två objekt efter du angivit storleken på radien. 

 
Bild 126 

För att göra en radie på alla hörn samtidigt på en polylinje anger du först en radie, sedan ”P” (Polylinje) och 
sedan väljer du objektet. 
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4.19 Trimma 

 
Bild 127 

Kortkommando "T" 
”Trimma” kommandot raderar en del av ett objekt som korsat andra objekt. Det är nödvändigt att ha minst 
2 objekt för att kunna trimma. 

 
Bild 128 

I bild 129, klicka på objektet med position (1) och (2) ger resultatet som visas i (B). 
 
Använd ”Staket” för att kunna välja flera objekt sammtidigt. 

 
Bild 129 

”Shift” trimma 
Använd ”Shift” knappen när du klickar på geometrin för att invertera trimningen till motsatt sida. 

 
Bild 130 

Punkterna beskriver den delen av objektet som inte ska bli trimmat. 

4.20 Nollradie 

 
Bild 131 

Kortkommando "Shift - F" 
Detta kommando kommer att förlänga eller kapa av två segment för att tillsammans bilda en nollradie. 

4.21 Fasning 

 
Bild 132 

"Fasning" kommandot förlänger eller trimmar två segment och gör ett fasat horn. 
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Definiera faslängden på det första segmentet och sedan det andra före du bekräftar. 
En polylinje blir fasad genom att hålla nere “Shift” tangenten när du markerar objektet. 

4.22 Förläng 

 
Bild 133 

Detta kommando ändrar dynamiskt längden på det markerade objektet. Välj i slutet på sidan för att utvidga 
och dra objektet till önskad längd. 

4.23 Förläng till 

 
Bild 134 

Förläng till ett objekt som kommer att korsa objektet bana. 

4.24 Boolska 

 
Bild 135 

Kortkommando "B" 
Detta kommando kan göra ”Boolska” på stängda objekt. 

 
Bild 136 

Kommandot är inställt att uniera som standard, vilket innebär att två objekt kommer att slår ihop till en. 

”Intersect” alternativet skapar en polylinje av området som delar de två objekten. ”Subtrahera” alternativet 
tar bort det överlappande området mellan de två geometrierna. 
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4.25 Polylinje editor 

 
Bild 137 

Detta kommando används för att visa information om en polylinje. Följande dialogbox visas: 

 
Bild 138 

Denna dialogbox visar information om hela polylinjen och de olika segmenten. 

 
Bild 139 

Det markerade området visas i rött, på bild 140, med en pil som visar riktningen av föremålet.   

Byt riktning 
Detta kommer byta riktingen på polylinjen. 

Öppna/Stäng 
Detta alternativ är bara möjligt om polylinjen är stängd eller vice verca. 

Första 
Detta visar första segmentet i polylinjen. 

Föregående/Nästa 
Detta visar information om föredående/nästa segment. 

Radera 
Detta kommer att radera segmentet. 
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4.26 Bryt 

 
Bild 140 

Detta kommando bryter upp segment i olika delar. Kommandor frågar efter ett objekt och en brytpunkt och 
delar sedan upp objektet vid vald punkt. 

4.27 Radera 

Shortcut "DEL" 

 
Bild 141 

Detta kommando raderar valda objekt från ritningen. 
Notera! Använd ”Ångra” för att placera tillbaka raderade objekt. Läs mer på sida 27. 

4.28 Sammanfoga 

 
Bild 142 

Kortkommando "J" 
Detta kommando sammanfogar fler objekt till en polylinje. Kommandot frågar först efter objekt och sedan 
efter en tolerans. Ändarna på objekten måste vara närmare än denna tollerans för att det ska gå att 
sammanfoga. 

 
Bild 143 

Kommandolinjen innehåller resultatet av sammanfogningen. 

4.29 Lager 

 
Bild 144 

Kortkommando "Y" 
Vissa importerade filtyper innehåller lager. Lagren påritningen kommer att finnas på denna lista. Klicka på 
ett av lagren för att aktivera det lagret. Tryck på ”Redigera” så kommer följande dialogbox att visas: 
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Bild 145 

Dialogboxen för lager används för att skapa och modifier lager med olika linjetyper och färger. Lager kan 
låsas för att hindra oönskade modifieringar eller utskrifter. 

Lager för dimensioner 
Dimension stilen definierar ett lager som automatiskt används för alla måttsättningsobjekt. 
. 

4.30 Explode 

 
Bild 146 

Kortkommando "X" 
Detta kommando spränger ett block, polylinje eller andra sammanhängande objekt till enskilda entiteter. Det 
motsatta kommandot är ”Sammanfoga” Läs mer om det på sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

4.31 Skapa block 

 
Bild 147 

Kortkommando "Ctrl - B" 
Använd detta kommando för att definiera objekt som kan återanvändas genom att infoga blocket till 
ritningen. 

 Skapa en figur, som I bild 149. 

 
Bild 148 

 Starta "Skapa block" kommandot. 

 
Bild 149 
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Namn 
Detta är första namnet på blocket. 

Baspunkt 
Detta är baspunkten som kommer användas när du infogar blocket på ritningen. 

Välj objekt 
Tryck på denna knapp för att definiera objekt. 

Behåll objekt 
Detta lämnar objektet intakt. Blocket har blivit sparat i blocktabellen. 

Konvertera till block 
Detta konverterar figuren till en infogning och sparar informationen i blocktabellen. 

Radera 

Detta tar bort figuren från ritningen och sparar blocket i blocktabellen. 

? Kan blocket infogas till andra ritningar? 
Nej, det måste vara definierat i ritningen eller i mallen. Kolla på sidorna Fel! Bokmärket är inte 
definierat. och 17. Efter det kan den det användas på alla ritningar som använder samma mall. 

4.32 Insert block 

 
Bild 150 

Använd ”Infoga block” kommandot för att infoga ett tidigare definierat block. Följande dialogruta visas: 

 
Bild 151 

 
Välj det block du vill infoga. Här ifrån är det möjligt att positionera, skalera eller rotera blocket medan du 
infogar det på ritningen. 

Ange .DIG filer 
För att infoga .DIG filer som block tryker du på ”Mappen” i dialogboxen och väljer filen som skall infogas. 

 
Bild 152 

4.33 Grupp 

 
PictBildure 153 
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”Grupp” kommandot frågar efter objekt. Alla objekt som är markerade kommer att sättas i en grupp och kan 
enkelt hanteras tillsammans. ”Spräng” kommandot bryter upp gruppen till separerade objekt. 

4.34 Spara block 

 
Bild 154 

Detta kommando fungerar på samma sätt som ”Skapa block” kommandot, men sparar blocket som en .DIG 
fil. Kommandot frågar efter objekt och baspunkt. 

4.35 Definiera attribut  

 
Bild 155 

Skapa ett block och inkludera en text som kan modifieras när du importerar blocket till ritningen. 

 

 Skapa en figur och en text "TOWN" 

 Starta kommandot och välj texten. 

 
Skriv in ett prompt och ett standardvärde. 

 Spara figuren som ett block. 

 Infoga blocket. 
Följande dialogbox visas: 

 
Bild 156 

 Ändra värdet till ”Gothenburg”. 
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När blocket är infogat kommer det se ut såhär: 

 
Bild 157 

? Vad kan dessa attribut användas för? 
Till exempel att fylla i information för titeln ett block. 

? Kan det infogas i andra ritningar? 
Om du ser ”Skapa block” så måste det definieras i ritningen eller i mallen. Läs mer om det på sida Fel! 
Bokmärket är inte definierat. och 17. Efter det kan det användas på alla ritningar som använder den 
mallen. Om du använder ”Spara block” så kan du använda den på alla ritningar. 

4.36 Flytta 

Kortkommando "M" 

 
Bild 158 

Detta kommando frågar efter ett objekt att flytta, sedan en baspunkt och till slut den nya positionen. 

4.37 Rotera 

Kortkommando "R" 

 
Bild 159 

Kommandot roterar ett objekt runt en vald punkt. Använd “Referens” inställningen intället för att angr den 
nya rotationsvinkeln. Efter kommandot är klart kommer det en fråga: ”Behåll original eller inte?” 

4.38 Kopiera 

Kortkommando "Shift - C" 

 
Bild 160 

Detta kommando frågar efter ett objekt att kopiera, sedan en baspunkt och till sist en ny position. 
Kommandot måste avbrytas med ”ECS” knappen. 

4.39 Spegla 

 
Picture 161 

Kortkommando "Shift - M" 
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Detta kommando frågar efter ett objekt och sedan en speglingslinje. Efter kommandot är avslutat kommer 
det en fråga: ”Behåll original eller inte?”. 

4.40 Skalera 

 
Bild 162 

Kortkommando "S" 
Detta kommando frågar efter ett objekt att skalera, efter det en baskpunkt och skalfaktor. Istället för att 
ange skalfaktorn, högerklicka med musen för att få upp följande alternativ. 

 
Bild 163 

Referens i X 
Detta alternativ räknar automatiskt ut skalfaktorn. Ange ytterstorleken i X. 

Referens i Y 
Detta alternativ räknar automatiskt ut skalfaktorn. Ange ytterstorleken i Y. 

Referens 
Frågar efter en referenslängd och sedan en ny längd. Alla objekt kommer att bli skalerade I referens till 
denna längd. 

Ej enhetlig 
Definiera en skalfaktor i X och Y. Skriver du 2, 3 kommer objektet att bli dubbelt så stor I X och tre gånger 
så stor I Y. 

Box skala 
Detta alternativ låter olika poster för den yttersta storleken i X och Y. I detta alternativ är det bäst att ha 
nollpunkten i nedre vänstra hörnet av de markerade objekten. 

4.41 Snabb förflyttning 

 
Bild 164 

Kortkommando "Ctrl - M" 
"Snabbförflyttning" väljer automatiskt ett objekt genom att flytta musen nära ett objekt. Till skillnad från 
“Flytta” kommandot behöver du inte välja baspunt för objektet. Objektet kommer att få en blå färg när 
musen är tillräckligt nära. 
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4.42 Förlänga 

 
Bild 165 

Detta kommando ändrar bitar av objektets längd. 

 
Bild 166 

Kolla på bild 167 som ett exempel. Objekt som är helt i rektangeln kommer att flyttas, medan objekt som 
rektangeln skär kommer att förändras. 

4.43 Skevning 

 
Bild 167 

Detta kommando frågar efter objekt som skall bli skev, en baspunkt att skeva från och vinkeln i X och Y. 

 
Bild 168 

Bild 169 visar ett exempel där Y är skevad 30 grader (60 grader från X). 

4.44 Matris 

 
Bild 169 

Detta kommando är en enkel form av nestning som kopierar objekt i rektangulär eller polär matris. 
Kommandot frågar efter vilket objekt som skall användas och visar där efter denna dialogbox: 

 
Bild 170 
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4.44.1 Rektangulär 

Detta allternativ kopierar det valda objektet i rader eller kolumner. 

Delta 
"Delta X" och "Delta Y" är avståndet mellan rader och kolumner. 

Mellanrum 
För att ha ett mellanrum mellan vare rad och kolumn trycker du på ”Space” knappen och anger 
mellanrummet. Delta mellan raderna och kolumnerna räknas ut från dimensionerna av det valda objektet. 

4.44.2 Polär 

Detta alternativ kopierar det valda objektet i en polär layout. 

 
Bild 171 

Centrum 
Ange centrum av matrisen. Använd “*” knappen för att välja centrum. 

Metod 
Det finns några metoder att beskriva vinkeln mellan varje objekt. 

Rotera 

 
Bild 172 

Om det valda objektet skall rotera runt centrum behöver du kryssa i ”Rotera”. 

 
Bild 173 

Om objektet skall kopieras utan rotation behöver kommandot en baspunkt för objekten. 

4.45 Full zoom 

 
Bild 174 
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Kortkommando "Ctrl – Shift - E" 
Klicka på denna knappen för att zooma ut på allt du har på ritningen. 
Notera! Du kan göra “Full zoom” genom att klicka två gånger på mushjulet.  

4.46 Panorera 

 
Bild 175 

Kortkommando ”Ctrl – Shift – P" 

Panoreringskommandot används för att ompositionera ritningen på skärmen. 
Notera! Håll nere mushjulet medan du flyttar på musen för att panorera. 

4.47 Zooma 

 
Bild 176 

Starta kommandot och välj sedan en punkt att zooma in. För att zooma ut håller du nere ”Ctrl” knappen och 
gör samma sak. 
Notera! Rulla på mushjulet för att zooma in/ut. 

4.48 Zooma fönster 

 
Bild 177 

Detta kommando behöver två punkter för att skapa en rektangel. IGEMS kommer att zooma på det området. 

4.49 Färg 

 
Bild 178 

Den nuvarande aktiva färgen visas i nedre högra hörnet i fönstret. DU kan också öppna färgkommandot 
genom att klicka här. 

 
Bild 179 

Använd olika färger för att visuellt separera information på skärmen. För att göra papersritningar på en 
skrivare kan du använda olika vikter på linjerna som ä bundna till olika färger. Det finns två sätt att använda 
färger på: 
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Lager kontrollerad 
Använd olika färger för olika lager. 

Olika färger på samma lager 
Använd detta om du inte använder lager, men vill se skillnad på olika segment på skärmen. 

 
Bild 180 

Blockvis 
Objekt med färger ”Blockvis” har samma färg som insatsen. 

Lagervis 
Objekt med färger ”Lagervis” har samma färg som insatsen. 

4.50 Linjetyp 

 
Bild 181 

Lager kontrollerad 
Bind olika linjetypertill olika lager. Linjetypen kommer då att ändras när du ändrar lager. Om en mall är 
konfigurerad mer förbestämda lager och linjetyper kommer du aldrig behöva ändra linjetyper manuellt. 
”Lager” kommandot är beskriver på sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Olika lagertyper på samma  
Använd detta om du inte använder lager, men vill se skillnad på olika segment på skärmen.  

 
Bild 182 
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Lägg till eller ta bort linjetyper från listan genom att trycka på ”Plus” och ”Minus” knapparna. Skalor kan 
ställas in globalt för alla linjer eller lokalt för att modifiera stilen på ett specifikt objekt. 

4.51 Linje tjocklek 

 
Bild 183 

Använd detta kommando för att visa olika linjetjocklekar på skärmen. 

 
Bild 184 

Rutan ”Visa tjocka linjer” måste vara aktiverat för att se olika linjetjocklekar på skärmen. ”Blockvis” och 

”Lagervis” fungerar på samma sätt för färg som för linjetjocklek. 

4.52 Snabbvälj 

 
Bild 185 

Använd detta kommando för att snabbt välja ut objekt genom objekttyp, färg eller segment som finns på 
ritningen. 
Följande dialogbox visas: 

 
Bild 186 

Välj filtret för objekttyper, färg eller längd och använd ”Addera” knappen för att välja objekt. ”Ny” knappen 
startar om valet från början igen. De utvalda objekten förblir valda när knappen ”Stäng” väljs. 
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4.53 Flytta längst bak 

 
Bild 187 

Använd detta kommando för att kontrollera vilket objekt som skall vara synligt när två objekt ligger ovanpå 
varandra. 

4.54 Placera överst 

 
Bild 188 

Detta kommando fungerar tvärt emot ”Flytta längst bak” kommandot. Välj objekt och starta kommandot för 

att placera ett objekt ovanpå ett annat. 

4.55 Regenerera 

 
Bild 189 

Detta kommando regenererar hela ritningen och uppdaterar skärmkoordinaterna för alla objekt. 

4.56 Info 

 
Bild 190 

”info” kommandot är ett snabbt sätt att få information på ett objekt på ritningen. 

 Rita två cirklar. Starta ”Info” kommandot och välj cirklarna. 
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Bild 191 

Detta kommando visar följande information: 

Information om valda objekt 
Området längst upp i dialogboxen visar information om hur många objekt som är valda och deras totala 
längd.  
Boundingboxen visar information om arean och storleken som behövs för objekten 

? Kan denna information användas för att beräkna skärkostnaden? 
Ja det kan den, men du måste ha väldigt väl kalibrerade verktyg för att få fram en bra kostnadsberäkning, 
vilket kräver tid. 

Objekt information 
Den nedre delen av informationsboxen visar information om varje objekt som är markerat. 

 
Bild 192 

Välj ett objekt i listan för att belysa det på skärmen. 

 
Bild 193 

Den gröna rektangeln visat boundingboxen, det gula objektet är det valda objektet i informationsboxen. 
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4.57 Avstånd 

 
Bild 194 

Detta kommando behöver två punkter och kommer att visa informationen på kommandolinjen, bild 196. 

 
Bild 195 

4.58 Id 

 
Bild 196 

"ID" visar dem absoluta koordinaterna i X och Y för den valda positionen. ”Absolut” är den koordinat i 
relation till IGEMS fasta nollpunkt. 
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5 Dimensioner 

IGEMS R10 förser dig med ett ”Dimension” kommando. Följ stegen nedan för att göra snygga 
pappersritningar där dimensionerna på objekten är i rätt storlek och ritningarna är i perfekt skala. 

5.1.1 Steg 1: Rita geometri 

Rita den geometri som skall skrivas ut. Försäkra dig om att inkludera den yttersta geometrin. Ta bort all 
onödig geometri som kan ha oönskade effekter på ritningen. 

5.1.2 Steg 2: Dimensionera 

När följande dialogbox visas anger du dimensionerna: 

 
Bild 197 

 Ställ in utskriftsformat och pappersläge. 
IGEMS kommer nu föreslå den bästa utskriftsskalan för ritningen. 

 Tryck på ”OK”. 

 
Läs det här avsnittet om du är intresserad av hur dimensionsskalering sker automatiskt. Kommandot 
kommer att jämföra utskriftstorleken och pappersläget med utsträckningen från ritningen och kommer att 
föreslå en utskriftskala för ritningen. I exemplet nedan beskrivs pappersstorleken med punktlinjer, 
utsträckningen är det gråa fältet i storleken 160 x 250. 

 
Bild 198 

I exempel A kommer ritningen att skrivas ut i porträttläge på ett A4 papper. Ytan matchar pappret bra och 
kommer att föreslå en skala på 1:1. Dimensionsskalan kommer att vara inställd på 1.0. 
 
I exempel B skulle samma ritning inte få plats i landskapsläge på ett A4 papper. För att ritningen inte skulle 
få plats på pappret föreslår IGEMS förslag C. 
 
I exempel C är utskriftsskalan 2:1 och dimensionsskalan är skalerad till dubbla storleken (2.0). När ritningen 
skrivs ut kommer geometrin vara 50% mindre än original, men dimensionerna kommer fortfarande visa 
originalstorleken på ritningen. 

5.1.3 Steg 3 Skriv ut 

För att skriva ut i rätt skala, välj ”Scaled” metoden. 
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Bild 199 

Ställ in pappersstorleken, utskriftsskala och stil till den samma som i steg 2. Tryck ”OK” för att placera en 
skalerar pappersrektangel på skärmen. Ritningen och dimensionerna kommer automatiskt att vara i rätt 
storlek. Läs mer om utskriftkommandot på sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

5.2 Linjär 

 
Bild 200 

Kortkommando "D" 
Linjärdimension används för horisontell, vertikal eller lutande dimensioner. För att ange en deimension väljer 
du antingen objektet eller trycker på ”Space” knappen och väljer sedan två punkter. 

5.3 Diameter 

 
Bild 201 

Detta kommando används för att lägga på dinensioner på cirklar och bågar. Välj en punkt på bågen eller 
cirkeln och placera dimensionen. 

5.4 Text 

 
Bild 202 

Kortkommando "Shift - F" 
Använd detta kommando för att lägga in text på ritytan. Istället för att välja startpunkt på texten kan du 
trycka på ”F” för att välja typsnitt. 

 
Bild 203 

Välj typsnitt, baspunkt, texthöjd och skriv texten. Högerklicka med musen under tiden du skriver för att 
kontrollera vinkeln, höjden och justering. 



Generella funktioner 

Page 58  

 
Bild 204 

Det är också möjligt att visa ett fontarkiv p alla typsnitt. 

5.5 Roterad måttsättning 

 
Bild 205 

Använd detta kommando för att placera en måttsättning som inte är vinkelrät mot mätytan. 

 
Bild 206 

Välj vinkeln på måttsättningen och välj sedan två punkter. 

5.6 Radie 

 
Bild 207 

Detta kommando skapar en måttsättning som visar radien på en båge eller cirkel. 

5.7 Vinkel måttsättning 

 
Bild 208 

Detta kommando skapar en vinkel måttsättning mellan två linjära segment. Flytta muspekaren före du 
bekräftar måttsättningen för att se vilken kvadrant du skall välja. 
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5.8 Pilhänvisning 

 
Bild 209 

Detta kommando kommer att addera en pilhänvisning med informationstext på det existerande objektet. 
Välj kommandot och skriv in texten. Placera texten på ritningen eller tryck på ”Space” eller ”Enter” knappen 
för att välja ett objekt. 

5.9 Måttsättningsstil 

 
Bild 210 

Klicka för att visa måttsättningsstilboxen. Läs mer om detta kommando på sidan 56. 

 
Bild 211 

Klicka på ”…” knappen för att ställa in beteende och design på måttsättningarna. 

 
Bild 212 
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6 CAM-Tools 

"CAM-Tools" modulen innehåller kommandon för att analysera, preparera och optimera geometri före 
värktygsbanan läggs på. För att använda dessa kommandon behöver du en licens för CAM-Tools. 

6.1 Rensa upp 

 
Bild 213 

Detta kommando rensar upp dubbla objekt, överlappande geomitrier och stänger mellanrum som kan finnas 
i den valda geometrin. Starta kommandot, ange en tolerans och välj objekt. 

 
Bild 214 

Kommandolinjen visar summeringen av kommandot. 

6.2 Konturoptimera 

 
Bild 215 

Detta kommando ersätter geometrier med en polylinje eller linje för att öka kvaliten och jämnheten på 
kurvan. 

 
Bild 216 

Välj en startpunkt A och en slutpunkt B. Placera muspekaren mellan punkterna och välj en punkt för C och 
den nya kurvan som kommer att ersätta den gamla kurvan. 

6.3 Byt ut 

 
Bild 217 

Detta kommando byter ut objekt mot andra objekt. 

 
Bild 218 

Detta kommando frågar efter ett referensobjekt (A) och sedan efter målobjekt (B). Alla målobjekt kommer 
att ersättas med referensobjektet. Positionen räknas ut genom centrum av gravitetespunkten. 
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6.4 Analysera 

 
Bild 219 

Detta kommando frågar efter objekt och skapar röda cirklar på mellanrum mellan objekt och gula cirklar om 
objektet överlappas. 

 
Bild 220 

Cirklarna sätts in i en grupp. Klicka på en cirkel och tryck på “Delete” knappen. 

6.5 Gräns skanna 

 
Bild 221 

Detta kommando gör stängda polylinjer av stängda ytor. 

 
Bild 222 

Ange en tolerans för automatiskt stängda mellanrum. Välj objekten och klicka på ytan som beskriver den 
önskade geometrin (A). Klocka på ”Space” eller ”Enter” knappen och flytta geometrin (B). Välj en färg 
genom att använda kortkommando ”C” medan du väljer en punkt. 

6.6 Gräns trim 

 
Bild 223 

Detta kommando trimmar eller raderar objekt som är innanför eller utanför en stängd geometri. 

 
Bild 224 

Starta kommandot och välj en punkt på cirkeln (A). Allt innanför cirkeln blir raderat. Allt som korsar cirkeln 
blir trimmat. Håll nere ”Shift” knappen medans du klickar på cirkeln för att få motsatt resultat (B). 
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6.7 Kurvpassning 

 
Bild 225 

Detta kommando konverterar en polylinje som består av många korta objekt till en jämn kurva med linjer 
och bågar. Komandot är bra för att ta bort korta segment som kan få maskinen att gå som den skall. Det 
kan också påverka filstorleken. 

 
Bild 226 

Kommandolinjen visar en summering på kommandot. 

6.8 Sammanfogare 

 
Bild 227 

Detta kommando används för att sammanfogar eller dela ytor. Kommandot måste användas på stängda 

polylinjer. 

 
Bild 228 

Kommandot frågar efter vidd och en punkt. Bild 229 är ett exempel: Välj en punkt utanför (A) till utanför (B) 
så delas ytan upp I två geometrier. Välj en punkt innuti geometrin (C) till en annan punkt innuti en geometri 
(C) så kommer kommandot att sammanfoga geometrierna. 

6.9 Vektorisera 

 
Bild 229 

“Vektorisera” kommandot ger motsatt resultat av ”Kurvpassning” kommandot. 

 
Bild 230 

Välj kommandot och ange en tolerans. Toleransen bestämmer mur mycket den nya kurvan kommer att skilja 
sig från orginalkurvan (A). En liten tilerans (C) kommer att skapa fler och kortare segment och kommer att 
vara mer lik orginalkurvan jämfört med att ange en stor tilerans (B). 
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6.10 Fickfräsning 

 
Bild 231 

"Fickfräsning" genererar ett zick-zackmönster som senare kan användas för att göra en skärbana för 
fräsning. 

 
Detta kommando kräver en vinkel och ett värde för varje steg före du väljer en ständ kontur att applicera 
fickfräsningsmönstret på. 

6.11 Konvex omslutande 

 
Bild 232 

"Konvex omslutande" skapar en omslutande polygon rund valda objekt. 

 
Bild 233 

"Konvex omslutande" skapar endast konvex geometri. Inte konkav alltså. 
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7 SignMaker 

Denna modul innehåller kommandon för tillverkning av skyltar. Till exempel: konvertera bilder till CAD 
vektorer, konvertera true type fonts etc. Du måste ha en licens för ”Sign maker” för att kunna använda 
dessa kommandon. 

7.1 Fontomvandlare 

 
bild 234 

Detta kommando omvandlar true type fonts till vektorgrafik så att text kan följa en böjd båge. Följande 
dialogbox visas:  

 
Bild 235 

Välj typsnitt 
Förhandsgranskingen visar ett en exempeltext i det valda typsnittet. 

 
Bild 236 

Linjär sträcka 
Klicka på denna knapp för att ställa in startpunkt för texten. 

Objekt sträcka 
Använd denna knapp för att välja ett objekt som texten skall följa. 

 
Bild 237 

Välj startpunkt så kommer texten att följa geometrin. 

Symboler 
Använd “Symboler” knappen för att utvidga dialogboxen: 
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Bild 238 

Dubbalklicka på en symbol för att infoga den på ritningen. 

7.1.1 Explodera 

Använd “Explodera” kommandot (förklarar på sidan 43) för att vektorisera texten. 

 
Bild 239 

7.2 Bild 

 
Bild 240 

Använd “Bild” kommandot för att infoga bilder till IGEMS ritningar. Bilden kan skaleras till önskad storlek ovh 
användas som bakgrund. En vanlig metod är att att rita ett objekt från bilden. Dessa objekt kan användas 
för att generera en verktygsbana som skär geometrin i rätt storlek. 

 
Bld 241 

7.3 Image tracer 

 
Bild 242 

“Konturspårarer” laser och konverterar en rasterfil till linjet och bågsegment. 
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Bild 243 

Öppna 
Använd denna knapp för att välja filen så kommer bilden att visas på höger sida av dialogboxen. PNG, JPG 
och BMP är supportade filtyper. 

Tröskel 
Använd denna inställning för att kontrollera ljusstyrkan på bilden. 

Centrumlinje 
Detta alternativ bör användas på skannade ritningar när geometrin är ritad med penna eller något liknande. 
Alternativ (B) är en typisk bildför centrumlinje skanning. 

 
Bild 244 

 
Alternativ (B) visar ett exempel där ytterkonturen skannats. Detta alternativ kommer att rita objekt runt 
svarta ytor. 
Notera!  
Konturspåraren gör ingen automatisk kurvanpassning. För jämnare geometri kan du efteråt använda 
”Kurbanpassnings” kommandot. Läs mer på sida Fel! Bokmärket är inte definierat.. 
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8 Tile maker 

"Tile maker" modulen innehåller kommandon som är speciellt designade för att skära mönster. Du måste ha 
en licens för ”Tile maker” för att kunna använda dessa kommandon. 

8.1 Kakel 

 
Bild 245 

“Kakel” kommandot skapar ett monster av rektanlar eller hexagoner mer ett angivet objektavstånd. Följande 
dialobox visas. 

 
Bild 246 

Mönster 

 
Bild 247 

“Kakel” kommandot supporter mönstren: Rutnät (A), Överlappande rutnät (B) och Hexagoner (C). 

Måttsättning 
“Höjd” och “Vidd” är X ovh Y kordinaterna på plattorna och ”Spaltbredden” är avståndet mellan plattorna. 

Antal plattor 

 
Bild 248 

Klickar du på “OK” så kommer IGEMS att fråga efter två hörnpunkter (A) och (B) som kommer att visa ytan 
för plattorna. 

8.2 Kakelskärning 

 
Bild 249 
“Kakelskärnings” kommandot gör monster av en ritning och nestar automatiskt de valda bitarna. 
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Bild 250 

 Förbered en ritning som bilden ovan. 
Gör nio plattor med ”Kakel” kommandot. 
Gör tre cirklar: blå, röd och gul. 
Starta skärkommandot 

Detta kommando kommer att behöva information från maskin och material. Om det ingen maskin är vald 
kommer följande dialogbox att visas. 

 
Bild 251 

 
Efter du ställt in maskin och material kommer förljande dialogbox att visas. 

 
Bild 252 

Fogstorlek 
Avståndet mellan plattorna. 

Skärinformation 
Kolla på “2D-CAM” module för mer information om ingångar, utgångar och håltagningstyper. När 
”Kompenserings” rutan är ikryssad kommer verktygsbanan att komensera för verktygets radie. 

 Klicka på ”OK”. 

 
Bild 253 

IGEMS kommer nu att nesta plattorna färgvis, alla skärbanor är adderade och ritningen kan postprocessas. 
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8.2.1 Plattfixtur 

“Plattfixturen” är en enkel fixture för att lokalisera plattorna på korrekta positioner på maskinen. Fixturen 
kan göras av andra material. Rektanglarna i fixturen borde ha samma storlek som plattorna som skall 
skäras. 

 
Bild 254 

När du är redo att skära plattorna placerar du dem I fixturen. Maskinen kommer att skära platta 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, and then 8. Efter plattorna är skurna kör maskinen till stopposition (P). Det är nu möjligt att ta ur 
och lägga i 8 nya plattor. 

 
Bild 255 

När postprocesseringen startar dyker en annan dialogbox upp som kommer att hantera 
plattfixturparametrarna. Läs mer om postprocessen i sektion 13. 

 
Bild 256 

Ange koordinaterna för plattorna i fixturen. När plattorna skärs lags nollpunkten i nedre vänstra hörnet på 
platta ett. 

8.3 Inlay 

 
Bild 257 

 
"Inlay" kommandot är ett avancerat verktyg som låter dig designa fina mönstergolv eller andra dekorationer 
genom att addera texturer eller färger före du extraherar parterna. 
 

 Öppna sample filen “Inlay.dig” som finns i samplemappen. 

 
BIld 258 

 Starta "Inlay" kommandot. 
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Bild 259 

 
IGEMS kommer nu att addera texture på olika ytor. 

 
Bild 260 

 
I toppen av dialogboxen finns en lista med alla objekt som är med i “Inlay” kommandot. Valda parter 
highlightas på ritningen. 

 
Bild 261 

Objekten är döpta på följande sätt: Den första bokstaven är materialet och nummer ett visar den första 
delen i denna texturen, nummer två visar den andra osv. Susta numret visar kvantiteten av den biten. Tryck 
på ”+” eller ”-” för att ändra skalan av texturen. 

Textur 

 
Bild 262 
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"Slumpmässig" knappen ändrar slumpmässigt texturen på alla bitar. Välj ett material i texturlistan för att visa 
det till vänster. 

 
Bild 263 

Lägg till eller radera texture i listan med ”+” och ”-” knapparna. För att lägga till nya texturer lägger du till 
texturen i "IGEMS_R10/Res/Texture" mappen. 

 
Bild 264 

“Redigera” knappen kan användas för att ändra beskrivningen av texturen. Det kommer inte att ändra 
texturen i sig. 

 
Bild 265 

Det är också möjligt att lägga till solida färger i texturlistan. Tryck på knappen och välj vilken färg du vill 

lägga till. 

 
Bild 266 

Denna knappen stänger temporärt dialogboxen. Håll nere “Ctrl” knappen för att välja olika områden på 
ritningten för att ha den valda texturen. Truck på ”Space” eller ”Enter” för att gå tillbaka till dialogboxen. 

 Välj en texture och tryck på knappen för att förankra texturer till ritningen. 

 
Bild 267 

Denna knappen stänger temporärt dialogboxen. Använd denna funktion för att välja en part för att se 
texturen på ritningen. 

8.3.1 Glapp 

 
Bild 268 

Kryssa i rutan “Inget glapp” för att inte få något glapp mellan bitarna. 

Med glapp 
För att skära med glapp skär du parterna utan radiekompensation. Detta betyder att alla utvändiga mått 
kommer att vara mindre och alla invändiga kommer att vara större.  

 
Bild 269 

Storleken på glappet kommer att vara den samma som tjockleken på strålen. 

Inga glapp 
Att skära utan glapp brukara vara mycket svårare. Skär alla parter med verktygskompensering. 

 
Bild 270 

Eftersom strålen inte kan skära vassa innerhörn i position (B) på bild 271 eller (A) och (B) på bild 272 måste 
du göra manuella hörn. Utan dessa kommer inte bitarna att passa ihop. 
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Bild 271 

Med “Inga glapp” aktiverat kommer alla ytterkanter som orsakar problem med passform att automatiskt 
justeras av IGEMS (a) och (b). 

 
Bild 272 

Radien (A) och (a) och radien (B) och (b) har nu samma storlek och kommer att passa perfekt. 

? Vilken inställning använder jag mig av om jag vill justera innerhörn automatiskt (A) och (B)? 
Du bör skära med glapp och med radiekompensation. 

Text and identifikation 

 
Bild 273 

Om texthöjden är store än 0 kommer kommandot automatiskt placer en text med namn på varje part. Detta 
kan användas som identifikation av parterna. 

Skapa image 
“Skapa image” knappen skapar en mer fotorealistisk bild av layouten. 

Grain direction 

 
Bild 274 

Detta kontrolleras av kryssrutan “Grain direction”. 

Grain direction 

 
Bild 275 

I exemplet ovan, bild 276, kommer kommandot att skapa 4 olika parter med olika rotation. När parterna 
monteras kommer fiberriktningen att vara den samma på alla parter. 

Ingen grain direction 
För material med solida färger är fiberriktning inte viktigt. 
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Bild 276 

I exemplet ovan, bild 277, kommer kommandot att skapa en part med kvantitet 4. När parterna är 
monterade kommer fiberriktningen att vara olika. 

8.3.2 Rapport 

 
Bild 277 

Klicka på “Rapport” för att generera en fullständig rapport av inläggen. 

8.3.3 Generera inläggsparter 

Tryck på “OK” för att generera parter från ritningen. 

 
Bild 278 

Parterna stalls upp efter material. Sista steget är att använda “Normal” nestning och “CAM” kommandon för 
att skapa CNC filen. 
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9 Data Exchange 

"Data Exchange" module innehåller kommandon som gör det möjligt att importera andra filformat och 
analysera och konvertera existerande CNC filer. 

9.1 Importera 

 
Picture 279 

“Importera” kommandot importerar nyss sparade ritningar och placerar dem i den nuvarande ritningen. 
Följande filformat kan importeras. 

Type Description IGEMS Data Exchange 

.DIG IGEMS R10 standard ritningsformat Ja  

.ACD IGEMS R3 to R9 ritningsformat Ja  

.DWG AutoCAD ritningsformat Ja  

.DXF Drawing Exchange Format Ja  

.WMF Windows Meta Filer  Krävs 

.PS Postscript (level 1 and some objects in level 2)  Krävs 

.EPS Encapsulated Post Script (level 1 and some objects in level 2)  Krävs 

.GEN Tribon Generic Filer.  Krävs 

.GEO TOPS CAD/CAM system från Trumpf.   Krävs 

.IGS IGES Filer (a subset of 2D object)  Krävs 

.MEC Filer från Lantek  Krävs 

.ORD CNC-Filer från Flow  Krävs 

.TAG Filer från Taglio  Krävs 

Notera! 
De importerade parterna kan inkludera ett filnamn precis som när du använder import som besktivs på sida 
16. 

9.2 NC läsare 

 
Bild 280 

Detta kommando importerar CNC filer och skapar linjer och bågar från koordinater I CNC filen. Bara de 
vanligaste formaten är supportade I detta kommando och det kommer inte förstå underprogram. 
Kommandot frågar efter en nållpunkt och sedan efter namnet på CNC filen. 

 
Bild 281 
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Hela geometrin från filen visas i grått på ritytan. 

 
Bild 282 

Välj en linje I dialogboxen så kommer de gråa linjerna att bytas ut med röda eller blåa objekt med samma 
position. Förflyttningar blir framhävda. Klicka på ett objekt i ritningen för att välja linjen i dialogboxen. NC 
läsaren är ett perfekt verktyg för att analysera en befintlig CNC fil. 

 
Bild 283 

Om geometrin ser konstig ut kan du byta inställningarna till bågläge. 
Kryssrutan ”Snabb” bestämmer om de blåa snabbförflyttningslinjerna skalla visas eller inte. 
Den nedre linjen är en summering av de valda linjenrna / totala antalet linjer och filstorleken. 

9.3 CAM 

Detta kapitel innehåller information om de vanligaste CAM kommandon. Det innehåller alla verktyg för att 
ställa in maskin- och materialdatabasen, förbereda CNC filer, postprocessa, räkna ut skärkostnader och 
mycket mer. 

 
Bild 284 

9.4 Välj inställning 

 
Bild 285 

När något CAM kommando startas och behöver information från “Maskin” eller “Material” kommer denna 
dialogbox att visas. 

 
Bild 286 

För att välja denna information från början av processen vilket ger IGEMS möjlgheten att föreslå de bästa 

standardvärdena. Välj en annan maskin eller material när som helst. 

 
Bild 287 

Filnamnet och materialet visas längst upp I vänster horn av programfönstret. 
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9.5 Maskin 

 
Bild 288 

Detta kommando används för att ställa in maskinen. Kommandot beskrivs I sektion 15. 

9.6 Material 

 
Bild 289 

Detta kommando hanterar alla skärparametrar som handlar om materialet. Detaljerad information om detta 
hittar du i sektion 11. 

9.7 Skapa part 

 
Bild 290 

Kortkommando “1”. 
“Skapa pat” kommandot skapar parter från existerande geometri på skärmen. Parterna används för att få 
fram en skärbana och används också för ”Nest” kommandon. 
Shortcut "1" 

 Skapa geometrier som nedanför. Rektangeln bör vara runt 300-400 mm I X. Lägg till texten “ABC” i den 
andra biten. 

 
BIld 291 

 Starta kommandot och välj objekten. 
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Bild 292 

9.7.1 Namn 

 
Bild 293 

Namnet på biten används av postprocessorn och ”Organizer” kommandot och behöver inte vara unikt. Det 
finns två sätt att ge parter namn automatiskt. 

Genom ökande nummer 
Om namnet inhaler ett “#” tecken kommer detta tecken att bytas ut mot nummret på räknaren. Räknaren 
kommer att öka med ett för varje part som skapas. 

 
Bild 294 

För att ändra numret på räknaren trycker du på knappen och anger ett nytt värde. Om namnet är ”IGEMS-
#” och räknarens värde är 1000 kommer partens namn att vara IGEMS-1000, IGEMS-1001, IGEMS-1002 
osv. 

Genom text innuti geometrin 
Om kryssrutan “Använd text som namn” är ikryssad kommer texten att bli partens namn. Kolla på ”Import” 
kommandot för att läsa mer om hur du genererar namn från importerade filer. 

9.7.2 Antal 

 
Bild 295 

Ange antalet parter som skall produceras. Informationen används av “Nest” och “Organizer”. När du 
importerar en fil med flera identiska geometrier finns det två val. 
Enter the number of parts to produce. The information is used by the "Nesting" and the "Organizer". When 
importing a file with several identical geometries there are two choices: 

 
Bild 296 

Genom kvantitet 
Ange kvantiteten 1 och generera 16 identiska parter med olika namn. 
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Auto kvantitet 

 
Bild 297 

Genom att kryssa I kryssrutan kommer kommandot att räkna alla identiska parter och hantera 
kvantitetsinformationen automatiskt. Detta betyder att endast en part med kvantiteten 16 behövs skapas. 
Alla andra identiska parter kommer att raderas. 

? Måste parterna likka I samma vinkel? 
Nej, parterna kan roteras i olika vinklar. 

9.7.3 Produktions information 
Produktionsinformationen sparas på parten. Ändra produktionsinformationen med “Part egenskaper” 

kommandot. Information kan användas av ”Organizer”, ”Applikationer” och ”Postprocessor”. 

Datum 

 
Bild 298 

Datum informationen används för produktionsdatum eller leveransdatum. Informationen är användbar om 
du använder “Organizer” modulen. 

Kund 

 
Bild 299 

Välj ett befintligt kundnamn I listan. Använd “+” och “-“ knappen för att lägga till och radera namn. 

9.7.4 Geometri 

 
Bild 300 

Geometri optimering <värde> 
Vi rekommenderar att “Geometri optimering” alltid är ikryssad. Optimeringen garanterar att den skapade 
verktygsbanan är möjlig att skäras med en verktygsdiameter mindre än optimeringsvärdet. Värdet kan 
ändras i geometrifliken i maskininställningar. Kolla största verktygsdiameter på sidan 184. 

Kurvpassning 
Om denna kryssrutan är aktiverad gör “Skapa” kommandot en automatisk “Kurvpassning” på den valda 
geometrin. Mer information om ”Kurvpassning” kommandot hittar du på sidan Fel! Bokmärket är inte 
definierat.. 

9.7.5 Andra objekt 

 
Bild 301 

Klicka på “Andra objekt” knappen för att välja andra objekt att inkludara i parten. 

 Klicka på knappen och välj bågen och texten. 

 
Bild 302 

De valda objekten är nu inkluderade i parterna och kan användas av andra funktioner i “2D CAM” modulen. 
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Objekt utanför geometri 

 
Bild 303 

För att lägga till “Andra objekt” som ligger utanför geometrin, som i bild 304 ovanför, kan endast en part 
skapas åt gången. 

Kvalitetsinställningar 

 
Bild 304 

Du kan ange olika kvaliteer på utvändig, invändig och andra objekt. 

 Klicka på "OK" 

 
Bild 305 

Den gröna färgen visar att parten är korrekt. Andra kommandon vet nu vad som är invändigt och utvändigt. 

9.8 Kvalitet 

 
Bild 306 

Detta kommando gör det möjligt för dig att ändra skärkvaliten på en part. När kommandot är startat visas 
kvaliten på alla parter. 

 
Bild 307 

 Starta kommandot och välj den rektangulära parten. 
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Bild 308 

Det finns fem olika kvalitetsnivåer för abrasiv vattenskärning. Skillnaden I skärhastighet kan vara upp mot 
500% eller mer mellan den grövsta och den finaste kvaliten. Därför är det viktigt att använda en finare 
kvalitet än nädvändigt. ”X-grov” kvaliten bör endast användas för att dela på plåtar och ”X-fin” bör användas 
när extremt fin finnish är nödvändigt. 

 Välj en kvalitet. 

Måla 

 
Bild 309 

Använd “Måla” alternativet för att lägga till kvaliteten på delar av parten. Klicka på ”Måla” knappen och välj 
startpunkt (A) och slutpunkt (B). Den tredje punkten (C) eller (D) kontrollerar vilken del av geometrin som 
skall målas. 

På part 
När du använder detta alternative får hela parten den valda kvaliten. 

Area 

 
Bild 310 

"Area" alternativet later dig göra en polygon genom att klicka på olika punkter. Allt inom polygonen kommer 
att få den valda kvaliten. 

I objekt 

 
Bild 311 

Detta alternativ är likt “Area” alternativet. Du använder dig av ett stängt objekt för att beskriva ytan istället 
för en polygon. 

9.8.1 Förhållande mellan parter 

När det finns många kopior av samma part kan det vara bra att ställa in kvaliten på endast en part. Alla 
andra parter kommer automatiskt att få samma kvalitet. 
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Referenser 
“Skapa” kommandot styr baskvaliteten. Läs mer på sida Fel! Bokmärket är inte definierat.. 
Modifiera skärparametrarna för olika kvaliteter i materialet. Läs mer på sida 133. 

9.9 Munstycken 

 
Bild 312 

Använd detta kommando för maskiner utrustade med fler än ett skärhuvud när information måste läggas till 
vilket munstycke som skall användas och anståndet mellan munstyckena. 

 
Bild 313 

9.9.1 Aktivt munstycke 

Använd kryssrutorna för att kontrollera vilka munstycken som skall vara sktiva. Ovanför är 1, 3 och fyra 
aktiva. Detta resulterar i följande: 

 
Bild 314 

Munstycke 1 är alltid master. 

9.9.2 Avstånd 

 
Bild 315 

Avståndet bör anges i längden mellan varje munstycke. Det totala avståndet mellan de yttersta munstyckena 
anges överst i dialogboxen. 

Ange 

 
Bild 316 

Klicka på denna knappen för att ange avståndet mellan varje munstycke. 

Minimera 

 
Bild 317 

Detta alternativ ställer munstyckena så nära varandra som möjligt. Välj part och ange avståndet mellan 
parterna. Avståndet kommer att räknas ut genom partens storlek. 
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Lika med plåt 

 
Bild 318 

Klicka på plåten. Avståndet kommer att räknas ut så att alla munstycken får lika mycket avstånd på plåten. 

Pipett 

 
Bild 319 

Välj en part. Alla inställningar I dialogen komer att ha samma som den valda parten. 

9.9.3 Layout 

IGEMS stödjer olika layouts på verktygs inriktning. 

 
Bild 320 

Antalet munstycken och inriktning ställs in under maskininställningar. Alla layouter fungerar på alla maskiner. 
Detta betyder att ett avslutat job för en maskin med tre munstcken också kan köras på en maskin med 
endast ett munstycke eller på en maskin med annan layout. 

Referenser 
Ställ in maskinlayouten under maskininställningar. Läs mer på sida 171. 
“Auto nesting” kommandot gör en egen munstyckskonfiguration. 

9.10 Engenskaper 

 
Bild 321 

För att ändra engenskaper på en part i efterhand kan du använda kommandot “Egenskaper” 

 Starta kommandot och välj en eller flera parter. 
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Bild 322 

Kommandot visar mycket information om parten, men det är endast möjligt att ändra informationen nedan: 

 
Bild 323 

Det är möjligt att välja fler parter för “Egenskaper” kommandot. Om fler än en part har valts kan inte 
kvantiteten av parterna ändras. 

9.11 Part text 

 
Bild 324 

"Part text" kommandot används för att visa namnet på en part på ritningen. 

 Starta kommandot och välj parter och ange en texthöjd. 

 
Bild 325 

Namnet eller ett indexnummer kan skrivas på parten. 

9.12 Utforskare 

 
Picture 326 

"Utforskare" kommandot öppnar en dialogbox som visar information om alla parter på ritningen. 
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Bild 327 

9.12.1 Information 

Håll musen över en part för att visa information om parten. Den valda parten blir highlightad på skärmen. 

 
Bild 328 

På bild 329, visas namnet på parten “PART-18”. Kvantiteten är 10 och 5 av dessa parter finns på plåten. 

9.12.2 Nestning 

Dubbalklicka på en part för att använda “Snabb nest” kommandot. 

9.12.3 Importera 

Om du använder flera ritningar som använder samma material kan de importeras till den aktiva ritningen. 

 
Bild 329 
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9.13 Sammanfoga 

 
Bild 330 

Detta kommando sammanfogar flera parter till en part. 

 
Bild 331 

Kommandot frågar efter en master part (A) och sedan efter parter som skall sammanfogas med denna part 
(B) och (C). Resultatet kommer att vara en part med tre externa geometrier och samma namn (A). 

9.14 Dela 

 
Bild 332 

"Dela" används för att separera en part som nyss blivit sammanfogad. 

9.15 3D vy 

 
Bild 333 

Detta kommando visar parten I 3D. Kommandot har inget annat syfte än att endast visa parten I 3D. De 
olika färgerna är kvaliteten på snitten. 

9.16 Kontur 

 
Bild 334 

Kortkommando "2" 
Detta kommando kan användas på all stängd geometri som skall skäras runt om. 
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Bild 335 

9.16.1 Verktygskompensation (kerf) 

 
Bild 336 

Bild 337 ovanför visar alternative (A) med munstycket på vänster sida. Detta kommer att flytta strålen till 
vänster sida av geometrin. Detta är samma som medsols (CW) för yttre geometrier och motsols (CCW) för 
innre geometrier. Alternativ (B) visar munstycket på höger sida. Detta alternativet kommer att vara samma 
på G41 och G42 men det är mer vanligt att använda G41. 

Utan verktygskompensation 

 
Bild 337 

När du skär utan kompensering kommer den externa geometrin att vara för liten ocg den interna geometrin 
vara för stor. 

 
Bild 338 

9.16.2 Ingångs/Utgångsval 

Det är möjligt att förbestämma ingångar och utgångar och att ge dem namn. 

 
Bild 339 

IGEMS kan ställas in att använda olika in-/utgångar för externa och interna geometrier. Det är också möjligt 
att använda en special in-/utgång om den är placerad i ett vasst hörn. Om dessa in-/utgångar inte kan 
användas kommer en alternativ att användas. 
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Bild 340 

Ingång 1 är en extern ingång, ingång 2 är en intern ingång, ingång 3 är en hörningång och ingång 4 är en 
alternative ingång. 

? Ingång 4 verkar skada materialet+ 
Nej, detta är en blind ingång och används inte för skärning. Läs mer I “Ingångsdefinitioner” på sida 90. 

Favoriter 

 
Bild 341 

Använd "Favoriter" knappen för att spara och återskapa ingångar. 

9.16.3 Anslut  till part 

 
Bild 342 

Detta alternativ är också möjligt i andra kommandon. När verktygsbanan är kopplad är den bunden till 
parten. När parten flyttas flyttas också verktygsbanan. En verktygsbana som hanterar fler än en part kan 
inte kopplas, till exempel ”Gemensam”. I exemplet nedanför används samma verktygsbana sör 10 parter. 

 
Bild 343 

Genom att avaktivera denna kryssruta skapas en verkygsbana som är bortkopplad från parterna. 

? Vad kan en bortkopplad verktygsbana användas till? 
Du kan då skapa flera verktygsbanor på samma part för att använda flera verktyg på samma part. 

 
Bild 344 

Endast de interna snitten är med I exemplet ovan. Konturerna på vänster sida (A) är kopplade till parten, 
och konturerna på högra sidan (B) är inte det. Det är nu möjligt att använda två olika verktyg på dessa två 
geometrier. 

9.16.4 Single läge 

 Ladda in sample filen "SINGLE.DIG". 



Generella funktioner 

Page 88  

 
Bild 345 

Använd “Singel läge” för att manuellt fästa ingångar på geometrin. 

 
Bild 346 

 Fäst ingångarna på önskade positioner genom att klicka på “Single” knappen. Starta med interna geometrier 
och välj den yttersta geometrin sist. Geometrierna på parten kommer att skäras i ordningen du valt. 

 
Bild 347 

Ändra positionen på ingångar 
Ändra positionen på ingpngen genom att klicka en gang till på geometrin. 

? Kan jag ändra skärordning? 
Inte i single läge. Detta gör du I auto läge och använder dig av ”Ändra” verktygsbana. 

9.16.5 Auto läge 

 
Bild 348 

Aktivera eller avaktivera kryssrutorna “Externa”, “Interna”, “Hörn”, och “Alternativ” för att kontrollera vilka 
konturer ingångarna kommer att använda. 

Regler 
Med “Auto läge” kan ingångar anges automatiskt på en eller flera parter samtidigt. Använd följande regler 
för att få önskat resultat. 

 
Bild 349 

Utvändig placering 

 
Bild 350 

Denna inställning kontrollerar vart ingången skall placeras på den externa geometrin. 
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Bild 351 

Det “Automatiska” alternativet (A) kommer att försöka sätta externa ingångar så nära föregående utgång 
som möjligt. Om den externa geometrin har ett eller flera vassa hörn kommer ingången att placeras i det 
närmasta hörnet. 
 
“Utvändig höger placering” (B) kommer att försöka att sätta externa ingångar så långt åt höger som möjligt. 
“Utvändig vänster placering” (B) kommer att försöka att sätta externa ingångar så långt åt vänster som 
möjligt (C). 

Sortering 

 
Bild 352 

Denna inställning kontrollerar vart ingången är placerad på interna geometrier. 

 
Bild 353 

Alternativ (A) är alternativet “Närmast”. Algoritmen börjar från extern position och letar efter den närmsta 
interna geometrin tills alla geometrierär funna. Alternativ (B) är ”Zick zack” alternativet och har flera 
underinställningar. 

 
Bild 354 

Välj starthörn, riktning och mod. Bild 356 visar de olika alternativen. 
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Bild 355 

(C) visar “Höger till vänster” och (D) “Vänster till höger” med sortering inställd på ”Automatisk”. 

 
Bild 356 

(E) visar “Sprid ut” alternativet som kan användas termisk skärning så att värmen fördelas så mycket som 
möjligt. 

9.16.6 Konturer 

 
Bild 357 

Detta alternativ kontrollerar vilka konturer ingångarna fästs vid. 

Lägg till ny och ersätt nuvarande. 
Denna metod lägger till och ersätter alla befintliga in-/utgångar på valda parter. Använd inte detta alternativ 
om andra in-/utgångar är placerade med andra kommandon som inte skall ändras. 

Ersätt befintlig 
På parter utan in-/utgångar kommer inte detta kommando att göra någonting eftersom det ersätter in-
/utgångar som redan finns. Detta kommando använder samma in-/utgång som är inställda. 

Lägg till ny 
Denna metod lägger till in-/utgångar på konturer som inte har någon in-/utgång. Använd denna metod då 
in-/utgångar skapats av andra kommandon 

Individuell 
Använd denna metoden för att välja transparenta konturer inuti parter. 

 
Bild 358 

Denna metod lägger till nya och ersätter befintliga in-/utgångar. 

9.16.7 In-/utgång definitioner 

 
Bild 359 
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Klicka på en av “Redigera” knapparna för att ändra inställningarna av håltagningen och in-
/utgångsgeometrierna. Följande dialogbox visas: 

 
Bild 360 

Skapa ny eller radera befintlig definition 

 
Bild 361 

Klicka på dessa knappar för att kontrollera listan för in-/utgångsdefinitioner. Radera in-/utgångar som inte 
används för att göra en så liten lista som möjligt. Klicka på ”NY” knappen för att skapa en ny definition som 
speglas på en befintlig inställning. 

 
Bild 362 

Ingång 

 
Bild 363 

 
Bilden till höger visar resultatet av olika parametrarna. När du använder verktygskompensering i maskinen är 
det viktigt att den linjära delen av ingången är längre än verktygsradien. 

Dynamiska in-/utgångar 

 
Bild 364 

När kryssrutan “Dynamisk ingång” är aktiverat är den linjära längden på in-/utgången variabel. I bild 364 är 
längden mellan 8 till 20 mm. Denna inställning kan användas med en så lång in-/utgång som möjligt. 
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Bild 365 

I bild 365 har in-/utgången olika längd beroende på vart den är placerad. 

? När är “Dynamisk ingång” användbar? 
När du skär I material som kan gå sönder under skärningen. Denna metod flyttar håltagningen bort från 
geometrin. Det används vanligast i AWJ skärning av sten eller glas. 

Håltagning 

 
Bild 366 

En håltagningstyp måste fästasvid varje in-/utgångs definition. Håltagningen kontrollerar hur strålen skär 
igenom materialet. Följande metoder finns: 

Blind in-/utgång 

 
Bild 367 

Med denna metod fördröjs påsättningen av strålen tills efter in-/utgångsposition är nådd. Denna metod bör 
aldrig ha någon ledande geometri med radie. Förflyttningarna är följande: Snabbtransport till punkt (A); 
Aktivera kerf (G41/G42) med en linjär förflyttning till punkt (B); nu är strålen igång och utan några 
förseningar fortsätter strålen att skära geometrin; efter ett tag (C) skär strålen igenom materialet. Med AWJ 
skärning kan denna håltagningsmetod användas på mer eller mindre alla material. Fördelen är att det inte 
behövs någon ingång som kan skada parter och material. 

 
Bild 368 

Använd aldrig en radie på en sådan här håltagning. Vinkeln bör vara mellan 0 och 5 grader. Det finns ingen 
fördel att använda denna håltagningsmetod om du använder en vinkel runt 90 grader. Det är viktigt att 
använda överskärning (läs mer på sida 39) som är längre än avståndet mellan (B) och (C). 

Linjär håltagning 

 
Bild 369 

Med denna metod öppnas strålen på position (A) och sedan förtsätter till position (B) utan fördröjning. Om 
avståndet mellan position (A) och (B) är så kort att stålen inte kan skära igenom materialet går stålen fram 
och tillbaka mellan position (A) och (B) tills den är igenom. Kerf (G41/G42) är aktiverat med föregående 
förflyttning mellan (A) till (B). Linjär håltagning är det snabbaste sättet att skära igenom ett material. 
Längden på en linjär håltagning kan ställas in individuellt på varje material och tjocklek. Läs mer om linjär 
håltagning och materialinställningar på sida 131. 
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Stationär håltagning 

 
Bild 370 

Strålen går till position (A) med en snabbtransport. Här startar strålen och fortsätter att vara öppen för en 
stund. Eftersom denna metod är den långsammaste rekommenderar vi att ni inte använder den. Den är 
fortfarande tillgänglig för kompatibilitetsskäl. Stationära håltagningstiden kan ställas in på alla material. Läs 
mer på sida 130 för mer information. 

Cirkulär håltagning 

 
Bild 371 

Detta är inte den snabbaste metoden, men troligtvis den vanligaste. Strålen går till en position (A) med 

snabbtransport. Här öppnas strålen och går till position (B). Strålen går nu i cirklar runt position (A) tills 
stålen är igenom materialet. Detta är ett perfekt sätt att använda på tjocka material. Alla parametrar som 
radien, farten och tiden kan ställas in individuellt för varje material. Läs mer på sida 130. 

Borrning 

 
Bild 372 

Eftersom det kan bli problem att använda traditionell håltagning I laminerade material kan du använda 
denna metod för att göra hål med ett borr. Om maskinen inte har någon borr använder IGEMS cirkulär 
håltagning. Ställ in borrparametrarna i materialinställningar (sida Fel! Bokmärket är inte definierat.) och 

kontrollera borrsekvensetr i ”Strategi” kommando (sida Fel! Bokmärket är inte definierat.). 

Luftstart 

 
Bild 373 

Denna metoden används när håltagning inte behövs. Till exempel: Starta utanför en plat eller I ett befintligt 
hål. Denna metoden används automatiskt när starthålet har borrats. 

Användar håltagning 

Denna metod är specifierad genom postprocessorn för skräddarsydda processer. Använd inte denna metod 
om inte postprocessorn är utvecklad för det. 

Överskärning 

 
Bild 374 

Ett nollvärde betyder att skärningen kommer att göra klart konturen. Ett positivt värde kommer att förlänga 
skärningen till mer än ett helt varv. Om du anger ett negativt värde kommer verktygsbanan att stanna innan 
ett fullt varv är gjort. 
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Bild 375 

Aktivera kryssrutan “Från material” när du använder håltagningsmetoden “Blind”. Detta kommer att använda 
överskärningsvärdet från materialet (Sida Fel! Bokmärket är inte definierat.). 

9.17 Snabb 

 
Bild 376 

“Snabb” kommandot kan användas på alla slags geometrier, men används mest när det är nödvängigt att 
endast skära konturer delvis. Kommandot kan användas för att skära spår eller konturer. Spårgeometri kan 
skapas genom ”Andra objekt” knappen i ”Skapa” kommandot. 

9.17.1 Slits 

 
Bild 377 

“Spår” alternativet kan användas för att skära öppna eller stängda objekt. Eftersom geometrin används som 
ingång är det endast möjligt att använda håltagningen ”Blind”. Läs mer på sida 92. 

 
Bild 378 

Bild 378 är ett typiskt exempel. Bågarna bör skäras med ”Spår” kommandot och rektangeln med ”Normal” 
kommandot. 

Överskärning 
“Spår” kommandot under “Snabb” kommandot kan endast använda ”Blind” ingång. Överskärningsvärdet har 

samma längd som det tar för strålen att skära igenom materialet. 

 
Bild 379 

Bild 379 visar ett öppet spår. Skärningen börjar på position (A) och går vidare till position (B). Vid denna 
position har strålen gått igenom materialet och flyttar sig till position (C). Avstånden som skurits två gånger 
(A) till (B) är överskärningslängden. 
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Bild 380 

Bild 380 visar ett stängt spår. Skärningen börjar på position (A) och fortsätter hela vägen runt till (A) och 
sedan till (D). Avståndet mellan (A) och (D) är överkörningslängden. 

9.17.2 Konturer 

 
Bild 381 

Eftersom detta alternativ använder en ingång kan alla typer av håltagningar användas. Läs mer om olika 
typar av håltagningar på sida Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

Anslut till part 

 
Bild 382 

Sida 87 har mer information om kopplade och bortkopplade verktygsbanor. Gör en bortkopplad 
verktygsbana när du skapar en verktygsbana från linjer, bågar och ande CAD objekt 

In-/utgångs vinkel 
Använd detta alternativ endast tillsammans med “Kontur” alternativet. Kommandot frågar också efter in-
/utgångsvinklar. 

Multi eller Singel 
“Multi” knappen används för att välja fler objekt samtidigt. När “Singel” knappen används måste varje objekt 
markeras. Startposition kommer sedan att vara där muspekaren ställs. 

9.18 Märkning 

 
Bild 383 

"Märknings" kommandot gör det möjligt att skära ett märke i materialet istället för att skära igenom. 
Märkning av en text och konturer skärs med abrasiv eller utan eller med annan skärutrustning. Märka 
geometrier skapas genom ”Andra objekt” knappen i ”Skapa” kommandot. 

 
Bild 384 
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Attribut 
"Attribut" supportar mer funktionalitet. Postprocessorn måste vara speciellt utvecklad för att supporta sådan 
utrustning. 

Anslut till part 
Se sida 87 för mer om "Skapa" kommandot. 

Exkludera konturer 
När denna kryssruta är ikryssad kan inge geometrier som hör till konturer väljas. 

Multi eller Singel 
Använd “Multi” knappen för att välja flera objekt samtidigt. Välj ”Singel” knappen och klicka på varje objekt. 
Startpositionen kommer då att vara där muspekaren är placerad. 

9.19 Hål 

 
Bild 385 

Detta kommando används för olika typer av skärprocesser på punkter eller cirkulära objekt. Det kan 

användas för att kontrollera borrenheter eller för speciell vattenskärning. Följande dialogbox visas: 

 
Bild 386 

Välj alternative från menyn i botten av dialogboxen. 

 
Bild 387 

Borrning 
Detta alternative borrar ett hål. 

Märkning 
Detta alternative gör en märkning 

Håltagning 
Detta alternative gör ett cirkulärt hål. 

Skärning 
Detta alternativ gör ett cirkulärt hål. Hålet görs i en spiral in ifrån och ut för att göra ett precist hål. 

9.19.1 Filter 

 
Bild 388 
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Tryck “OK”” så kommer IGEMS först att fråga efter ett filterobjekt. När en av de smala cirklarna väljs som 
filter kommer det bli ett fönster runt hela ritningen. Endast objekt som är identiska med filterobjektet 
kommer användas. Tryck ”Enter” <Inget filter> så kommer alla valda objekt att användas. 

9.20 Manuell 

 
Bild 389 

“Manuell” kommandot är extremt flexibelt, men kräver mer manuell input från användaren. Kommandot kan 
mixa skapad verktygsbana från IGEMS delar och normal CAD geometri som linjer och bågar. Alla punkter 
och information som behövs anges på samma sätt som när du använder CAD kommandon. ”Ortho” och 
”Snap” kan användas. När kommandon startar visas följande: 

 
Bild 390 

Lägg till förflyttning på en bortkopplad verktygsbana. 
Kommandot fungerar endast på bortkopplade verktygsbanor. För att fortsätta att arbeta på en befintlig 
verktygsbana väljer du bortkopplad verktygsbana. 

Skapa ny verktygsbana 
Tryck “Enter” för att skapa ny verktygsbana. Då kommer en till fråga: 

 
Bild 391 

Ange en punkt för nollpunkten för den nya verktygsbanan. 

? Var används nollpunkten för? 
Den valda positionen har ingen inverkan på resultatet, men kan användas för postprocessorn. Använd 
punkten så nära verktygsbanan som möjligt. 

 
Bild 392 

Använd detta kommando för att skapa en verktygsbana steg för steg. Alla förflyttningar i maskinen kommer 
att vara i samma ordning som de angivna underkommandon. 

9.20.1 Snabb 

 
Bild 393 
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Klicka på denna knappen för att lägga till snabbmatning. Strålen kommer alltid att vara avstängd när 
maskinen gör denna förflyttning. Använd samma metod för att ange koordinaterna som för linje 
kommandot. Avbryt ”Snabb” kommandot genom att trycka på ”Space” eller ”Enter”. 

9.20.2 Start 

"Start" kommandot avslutar snabbmatningen, aktiverar kompensationen och sätter på strålen. Följande 
dialogbox visas: 

 
Bild 394 

Kompensation 
Välj en av följande kompenseringar: ”Munstycke till vänster”, ”Munstycke till höger” eller ”Ingen 
kompensation”. Läs mer om kompensering på sida 86. 

Håltagning 
Välj en av sju olika håltagningstyper. 

Fast ingångslängd 

 
Bild 395 

När kryssrutan “Fast längd” är ikryssad kommer ingångslängde alltid att vara den angivna längden. 

 
Bild 396 

Fast ingångslängd används I exempel (1) ovanför. När du är på punkt (A) och vill börja skära till punkt (C) 
kommer håltagningen ske vid punkt (B). Avståndet mellan (B) och (C) är den fasta ingångslängden. Om den 
inte är aktiverad (2) kommer håltagningen att ske efter snabbtransporten. 

Start punkt 
Tryck "OK" för att välja en punkt på geomerin att följa. För att använda kommandon som följer andra 
objekt, sätt startpunkten på objektet. Ett alternativ att göra detta på är genom ”Snap” komandon. 

 
Bild 397 

Notera! När du använder radiekompensation måste ingången vara längra än verktygsdiametern. Annars 
kan du få ett felmeddelande på CNC-kontrollern. 
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Starta utan ingång 

 
Bild 398 

Det enda sättet att starta utan ingång är att skära utan verktygskompensation och “Fast längd” inte är 
aktiverat. 

 
Bild 399 

Tryck “Enter” eller “Space” för att acceptera nuvarande position. 
Notera! Om ingången är “Linjär” kommer postprocessorn att använda stationär håltagning. 

9.20.3 Linje 

 
Bild 400 

“Linje” alternativet kan endast användas när strålen är öppen. 

 
Bild 401 

Ange så många linjer som behövs och flytta strålen till valfri position. Avbryt ”Linje” kommandot grnom att 
trycka på ”Space” eller ”Enter”. 

 
Bild 402 

9.20.4 Nästa 

 
Bild 403 

“Nästa” funktionen används när befintliga objekt ligger I en kedja. För varje klick på “Nästa” knappen 
kommer muspekaren att flyttas ett steg framåt. För att kunna använda denna funktion måste pekaren vara 
på ett objekt. När det finns fler än ett objekt som kan användas måste ”Välj skärbana” användas. 

 
Bild 404 

Klicka för att antingen välja skärbana A eller B. 
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Bild 405 

Efter du valt skärbanans riktning klickar du på “Nästa” knappen för att välla till ett steg för varje klick. 

 
Bild 406 

9.20.5 Följ till 

 
Bild 407 

Använd “Följ till” alternativet istället för att klicka på “Nästa” knappen. 

 
Bild 408 

 
Koordinaterna visar nuvarande position och om du accepterar går pekaren hela vägen runt parten till den 
nuvarande positionen. 

 
Bild 409 

När en position på konturen (A) är vald kommer alla objekt som valts fram till nu läggas till. Använd ”Snap” 
när vu väljer denna position. 
Notera! Om det finns en annan lösning på hur du kommer till den positionen, kan det vara ett krav att välja 
skärbana som beskrivs i ”Nästa” alternativet på sida 99. 

9.20.6 Skärkvalitet 

 
Bild 410 

Verktygsbanan kommer att ha den valda skärkvaliteten som kan du ändra när som helst. Kvaliteten väljs 
från nuvarande position. Använd ”Kvalitet” kommandot för att ändra skärkvaliteten. 

9.20.7 Ångra 

 
Bild 411 

“Ångra” fungerar endast på verktygsbanor och kommer att ångra ett steg tillbaka för varje klick. 
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9.20.8 Loopar 

 
Bild 412 

"Loopar" funktionen loopar på ytterhörn. Följande dialogbox visas: 

 
Bild 413 

Bild 413 visar ett exempel på loopar. 

 
Bild 414 

Storleken på looparna kolntrolleras av “Radie” inställningen. Loop (A) sitter på ett 90 graders hörn och (B) 
sitter på ett 45 graders hörn. (C) hörnet är 25 grader och mindre än tröskelvinkeln och får därför ingen loop. 

Okompenserad sida 
När du skär utan kompensering på CAD objekt är det omöjligt för funktionen att veta vilket hörn som är ett 
ytterhörn. Använd denna inställning för att kontrollera vilket hör som behandlas som ytterhörn. 

9.20.9 Klar 

 
Bild 415 

“Klar” knappen stänger kommandot. Starta kommandot igen för att fortsätta med samma skärning. 

9.21 Bryggor 

 
Bild 416 

Detta kommando skapar en bortkopplad verktygsbana och ansluterparter med en brygga. Denna typen av 

verktygsbanor är perfekt när du skär små bitar som kan ramla ner i tanken. 

 
Bild 417 

Kommandot visar följande dialogbox. 
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Bild 418 

Ingång 
“Ingång” använder samma inställningar som “Kontur” kommandot. Läs mer rom ingångar på sida 90. 

Kompensering 
Använd normala metoder för kompensering av munstycket (kerf). Läs mer om kompensering på sida 86. 

Brygga 
Detta värdet är bredden på bryggan som kan se bredare ut på skärmen eftersom verktygsbanan visar 
centrum av verktyget. 

Geometrioptimisering 

Detta garanterar att parten är möjlig att skära. Läs mer rom detta på sida 78. 

 
Bid 419 

Klicka på en position för att sätta ut ingången (A) efter det, positionerna för bryggor (B), (C) och (D). 

9.22 Gemensam 

 
Bild 420 

“Gemensam” kommandot används för att separera parter med endast ett snitt. Denna metod är mycket 
snabbare än traditionell skärning. Följande inställningar är vanliga för alla metoder: 

Kompensation för verktygsradie (kerf) 
“Gemensam” genererar en verktygsbana utan kerf information. Koordinaterna i CNC filen utgår alltid från 
centrum av strålen. 

Relation mellan partavstånd och verktygsdiameter. 
Verktygscentrum ligger mellan parterna som skall separeras. 

 
Bild 421 

Det är viktigt att avståndet mella parterna är samma som dimensionen på stålen. Om avståndet mella 
parterna © är för nära varandra kommer inte IGEMS att generera en verktygsbana. Om parterna har större 

avstånd än (A) och (B) kommer det genereras två verktygsbanor. En på varje part. Toleransen för avståndet 
är ungefär plus/minus 0.01 till 0.05 millimeter. 
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Skärkvalitet 

 
Bild 422 

Skärkvaliteten är angiven på parten. När du skär mellan två parter som har olika kvalitet kommer IGEMS att 
välja den bästa kvaliteten som är angiven på någon av parterna. 

Trimma till plåt 

 
Bild 423 

Om toleransen på en part inte är kritisk kan du använda kanten på plåten som kant på parten. 

 
Bild 424 

För att använda detta måste parterna vara nestade nära kanten på platen. Kryssa I “Trim to sheet” 
alternativet. 

Hoppa mellan normal skärning och plåtvis 

 
Picture 425 

När invändiga geometrier redan har en verktygsbana kommer kommandot att hoppa over dessa hål. Skär 
hål med andra kommandon före du använder ”Gemensam” kommandot. I detta exemplet på bild 425 är 
hålen skurna med ”Kontur” kommandot.  

9.22.1 Plåtvis 

 
Bild 426 

Denna metod behöver material som inte är I svängningar så att det inte är någon risk att platen flyttas 
under skärning. 

Ingängsläng och håltagning 
Använd valfri längd och vilken håltagningsmetod. 
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Korsramningskvalitet 

 
Bild 427 

Om materialet är tjockt kommer strålen att hoppa medan den korsar en verktygsbana som redan är skuren. 
Det finns en risk att materialet inte blir skuret på dessa positioner. 

 
Bild 428 

Ställ in korsramningskvalitet till ett finare värde så kommer skärhastigheten att saktas ner vid dessa punkter 
(A). 

Skärordning 

 
Bild 429 

“Plåtvis” metoden skär alla hål I en part och sedan linjerna mellan bitarna. Sedan skärs utvändig geometri. 

Mix mellan normal skärning och plåtvis 

 
Bild 430 

När invändig geometri redan har en verktygsbana kommer kommandot att hoppa över dess hål. Skär hål 
med andra kommandon före du använder ”Gemensam” 

9.22.2 Partvis 

 
Bild 431 

De flesta inställningar är identiska med ”Plåtvis” metoden. 
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Bild 432 

Denna metod skär varje part för sig. Sorteringen är lik den sortering I “Kontur” kommandot. (Sida 89). 

Håltagning 
Denna metod försöker att starta på en befintlig verktygsbana med hålganing “Air start”. Om detta inte är 
möjligt kommer den använda håltagningen som är valt I dialogen. 

Mix mellan normal skärning and partvis 

 
Bild 433 

"Partvis" läget är det möjligt att skära hål med andra kommandon. Kommandot kommer inte att lägga till 
någon verktygsbana för invändiga geometrier som redan har en verktygsbana. Detta kommer att antas av 
verktygsbanan för varje part. 

 
Bild 434 

Exemplet ovan visar ett möjligt resultat av en mix mellan ”normal” skärning och ”gemensam partvis”. 

9.22.3 Linjer 

 
Bild 435 

Denna metoden lägger bara till CAD objekt mellan parterna och lägger inte på någon verktygsbana. Dessa 
objekt kan sedan användas av kommandon som ”Snabb” eller ”Manual” nest. 
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Bild 436 

Mix mellan normal skärning och linjealternativet 

 
Bild 437 

När invändiga geometrier redan har en verktygsbana kommer kommandot att hoppa över dessa hål. Skär 

hål med andra kommandon före du använder ”Linje” alternativet. 

9.23 Avskärning 

 
Bild 438 

“Avskärnings” kommandot används för att dela på en plåt. 

 
Bild 439 

I bild 438 behöver platen att skäras av till två delar (A) och (B). För att göra detta gör du en linje eller 
polylinje (C) som beskriver avskärningsgeometrin. Starta kommandot och välj linjen (C). 

 
Bild 440 

Kommandot kommer att skära av plåten vid punkt (A) och (B) nedan. Det kommer inte att förstöra den 
invändiga geometrin på parten. 
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Bild 441 

Kvalitet 
Eftersom avskärning endast används för att dela plåten kan X-grov kvaliteten användas för så snabb 
skärning som möjligt. 

Håltagning 

“Blind” ingång är tillräcklig I de flesta fall. 

Kortaste skärningen 

 
Bild 442 

Det kommer endast att bli en skärning om längden av skärningen är längre än detta värde. På bild 442 är 
avståndet mellan parterna på punkt (A) för liten, så den kommer inte att skäras. 

Avstånd 

 
Bild 443 

Detta värde kontrollerar avståndet mellan parterna, centrum av starterna och slutet på avskärningarna. 
Ställer du in ett avstånd som är större än 1.5 gånger strålens diameter så lämnar det en liten brygga mellan 
skärbanorna (A). 

 
Bild 444 

Om parterna ligger på maskinen när maskinen skär verktygsbanan och värdet är mindre än 
verktygsdiametern blir parterna förstörda. 

 
Bild 445 

Andra metoder 
Det finns andra metoder göt kommandot “Avskärning”. 

Skär av först 
Skär av först och sedan skär parterna på plåten. Försäkra dig om att avståndet är stort nog för att inte 

förstöra parten. I detta fallet skär du av först med ”Ordnings” kommandot (Sida 150). 

Skär parter först 
Skär alla parter först och sedan skär av plåten. Om parterna inte är bortplockade från maskinen bör du 
försäkra dig o matt avståndet är stort nog. I detta fallet kör du en ”Avskärning” i slutet på ”Ordnings” 
kommandot (Sida 150). 
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Skär part först, plocka bort och sedan skär av 
För att först skära, sedan plocka bort alla parter ställer du in avståndet till 0. I detta fall kommer det inte 
finnas några bryggor. 

9.24 Bryt verktygsbana 

 
Bild 446 

Detta kommando bryter en bortkopplad verktygsbana genom att bryta vid vald snabbmatning. 

 
Bild 447 

Klicka på punkt (A) för att få två bortkopplade verktygsbanor. 

9.25 Redigera verktygsbana 

 
Bild 448 

Använd “Redigera” kommandot för att modifier, omordna och lägga till ”Sortering” kommandot efter 
verktygsbanan lagts på en part. IGEMS visar alla skärriktningar på alla parter på ritningen. 

 
Bild 449 

 Välj part att redigera 

 
Bild 450 
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Skärordning 

 
Bild 451 

Den interna skärsekvensen sorteras manuellt genom att välja en kontur och flytta den uppåt eller nedåt I 
listan genom att använda pilarna. 

 
Bild 452 

För att omordna till en förbestämd sorteringsalgoritm väljer du sortering och klickar på “Aplicera”. Läs mar 
om sortering i ”Kontur kommandot på sida 89. 

Radera verktygsbana 

 
Bild 453 

Klicka på “X” knappen för att ta bort en verktygsbana från en kontur. Detta kan också göras genom ”Radera 
verktygsbana” kommandot (Sida 110). 

Gör ett stopp 

 
Bild 454 

Tryck på “Stopp” knappen för att lägga in ett stop i CNC filen. Stoppet kommer att ske innan geometrin 
kommer att skäras. Om CNC kontrollern supportar meddelanden kommer meddelandet att visas för 
operatören. 

 
Bild 455 

En röd cirkel innan texten indikerar att ett stop har lagts till. För att ta bort stoppet trycker du på ”Stopp” 
knappen igen. 

Nollpunkt 

 
Bild 456 

Som standard ligger nollpunkten på varje part i nedre vänster hörn. Det finns ingen anledning att ändra 
denna punk om inte det finns specialapplikationer som inte kommer använda denna punkt. Den valda 
geometrin (A) är alltid highlightad på ritningen. 
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Ingång och håltagning 

 
Bild 457 

Ändra ingångar och håltagningar på samma sätt som I “Kontur” kommandot. Kolla på sida 90 för mer 
information. 

Lägg till extra snabbmatningar mellan konturer 

 
Bild 458 

När det är möjligt att lägga till extra snabbmatningar mellan lika punkter på parten för att undvika kollisiton 
kan du klicka på punkten för att flytta och trycka på “Snabb” knappen. Lägg till så många snabbmatningar 
som behövs och klicka sedan på ”Space” för att avbryta. För att radera en snabbmatning trycker du på 
”Snabb” igen utan att ange några punkter. 

? Vad betyder det tjocka området runt snabbmatningen? 
Detta är yttersidan på verktygsdiametern. Värdet kan ställas in i maskininställningar (sida 174). 

9.26 Radera verktygsbana 

 
Bild 459 

För att lätt ta bort en befintlig verktygsbana startar du kommandot och väljer ingångarna du vill ta bort och 
trycker på “Enter”. 

 
Bild 460 

Detta kommer att radera verktygsbanan på dessa två hål. 

9.27 Mikrobryggor 

 
Bild 461 

Använd detta kommando för att lägga till flera ingångar på samma geometri. Ingångens design kan 
förebygga att små parter faller ner i vattentanken på maskinen. Det kan också användas för att fixera parten 
i plåten så att bitarna inte flyttas pga. Spänningar i materialet. 
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Bild 462 

Klicka på “Redigera” knappen för att definiera ingångar och håltagningar på samma sätt som I “Kontur” 
kommandot på sida 90. Klicka på ”Infoga” för att fästa ingången på parten. 

 
Bild 463 

Standartingången fasts på punkt (A). De andra tre är mickrobryggor med samma inställning som (A). 

9.28 Kedja 

 
Bild 464 

Detta kommando kan endast användas på parter som redan har en verktygsbana. Kommandot 
sammanfogar de olika verktygsbanorna genom att byta ut snabbmatningar med skärbanor. ”Kedja” 
kommandot används ofta på material som är svåra att göra hål på. 

 
Bild 465 

Använd först “Singel” kommandot och placer ingången på bra positioner. 

 
Bild 466 

Ange skärkvalitet för snabbmatningarna som kommer att konverteras till skärbanor. 

 
Bild 467 

IGEMS kommer automatiskt använda “Staket” alternativet på valda parter. Parterna väljs i samma ordning 
som staketet korsar parterna. 
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9.29 Separera verktygsbana 

 
Bild 468 

En verktygsbana som är ansluten till en part är enkel att arbeta med. Verktygsbanan är ansluten och 
kommer att flyttas tillsammans med parten. I vissa specifika fall är det möjligt att separera verktygsbanan 
från parten.  
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10  5X CAM 

IGEMS "5X-CAM" modulen förser dig med verktyg att preparera skärning för en 5-axlig skärmaskin. 
Strategier som är supportade är skärning med fasta eller olika vinklar i plant material. 

10.1 Definiera avfasning 

 
Bild 469 

Detta kommando används för att ställa in avfasningsparametrarna genom att välja en 2D part som är gjort 
från “Skapa” kommandot och sedan tillsätta önskade avfasningsvinklar på individuella konturer. 

 
Bild 470 

Välj parterna som ska modifieras med avfasningsinformation. 

10.1.1 Standard avfasning 

“Standardavfasnings” kommandot fungerar på normal parter. Lägg till olika typer av avfasningar på olika 
kanter på parten. 

 
Bild 471 

Bild 471 är ett exempel på en förstudie av parten från olika vinklar. Håll nere vänster musknapp för att 
rotera parten. 

 
Bild 472 

Vinkelrät 
Denna metod skär parten med ett vinkelrätt snit. Vinkeln på strålen kommer aldrig att skära med en store 
vinkel än definierat. Följande vinkelräta alternativ finns: 
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Bild 473 

Välj önskat alternative och ställ in de andra värdena för avfasningen. 

 
Bild 474 

Välj kanterna på parten som avfasningsinställningarna ska appliceras på. 

 
Bild 475 

Välj en konturpunkt och alla pkanter på den punkten kommer att bli valda. Välj en punkt eller flera genom 
att använda ”Shift” eller ”Ctrl”. 

 
Bild 476 

CAD fönstret visar vilka punkter som är valda. 

 
Picture 477 

Press "Apply" to attach the bevel settings to the part. 
 

Fixerad avfasning 

 
Bild 478 

Använd den fixerade avfasningen för att skära hela konturen med en fixerad vinkel. 

 
Bild 479 
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A värdet är avfasningsvinkeln och C är värdet för nedåtgående lutning på den fasta vinkeln. 

 
Bild 480 

Första bilden ovan har nedåtgående riktning 0 grader och den andra har nedåtgående riktning 180 grader. 

Klona 

 
Bild 481 

Använd “Klona” alternativet för att göra många likadana hål. 

 
Bild 482 

Fäst alla avfasningsinställningar på ett hål. 

 
Bild 483 

Efter du aktiverat kontur punkten klickar du på “Klona” knappen. 

 
Bild 484 

Välj alla identiska hål på parten. 

 
Bild 485 

Alla sex hål har nu identiska inställningar. 

10.1.2 Avancerad avfasning 
I “Avancerad avfasning” anges avfasningen genom en övre och en under geometri. Partens kontur är alltid 
överst. Botten geometrin kan definieras genom “Andra objekt” I “Skapa” kommandot eller genom “Uniform” 
alternativet I detta kommando. 
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 Öppna filen "FANWHEEL.DIG” 

 
Bild 486 

Använd ett marerial som är ungefär 10 mm tjockt och skapa parten. Välj en av yttergeometrierna som 
”Andra objekt” 

 Starta kommandot och välj parten. 

 
Bild 487 

Lägg till från annat objekt 

 
Bild 488 

Välj “Addera” knappen och välj en punkt på den övre geometrin och sedan på nedre geometrin. 

 
Bild 489 

De valda punkterna kommer att skapa en sammanbindning mellan de två geometrierna som är 
startpositionen för skärningen. 

 
Bild 490 

Definiera en andra sammanbindning om den avancerade avfasningen inte skall gå hela vägen runt. Detta 
kommer att vara slutet av skärningen och denna avfasning kommer att vara runt hela parten. Tryck på 
”Space” eller ”Enter” för att acceptera ”Stäng” funktionen. 
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Bild 491 

Den sista informationen är att välja riktning på skärningen. Klocka nära (A) för att få CCW riktning. Klicka 
nära (B) för att få CW riktning. 

 
Bild 492 

Avfasningen kommer nu att definieras som i bild 492 ovan.  

Lägg till genom uniform offset 
Detta alternative kommer att skapa “Andra objekt” från partens geometri. 

 Öppna filen "UNIFORM.DIG" 

 
Bild 493 

Använd ett material med tjockleken 10 mm och skapa en part. Starta “Definiera” kommandot och välj 
parten. 

 
Bild 494 
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Vinkel 
Offsetten kommer att räknas ut beroende på vinklarna och tjockleken på materialet. Endast positiva vinklar 
kommer supportas så att undre yttersidan kommer att vara större. 

Max vinkel 

 
Bild 495 

Part (A) är parten före någon avfasning är aktiverad 
Part (B) är resultatet nä “Vinkel” och “Maxvinkel” är samma. Skärvinkeln kommer att vara samma på alla 
sidor av parten. 
Notera! Innerhörn kan modifieras (D).  
Part (C) har en “Vinkel” på 10 grader och “Maxvinkel” på 45 grader så att ytterhörn blir förlängda. Om 
kanten vid (E) använder en större ”Maxvinkel” än 45 grader så att ytterhörn blir förlängda. Om kanten pvid 
(E) använder en ”Maxvinkel” som är större än tillåtet kommer offseten att rundas. 

Radera 

 
Bild 496 

Alla avancerade definitioner visas I listan, och avfasningen visas på skärmen. Klicka på ”Radera” knappen för 
att ta bort en definition. 
Notera! Radera en uniform som har ändrat partens geometri kommer inte att återställa orginalkonturen. 
För att göra det måste du gå ur kommandot och använda ”Ångra”. 

Anslut 

 
Bild 497 

Använd “Anslut” kommandot för att manuellt lägga till sammanbindningar. Denna funktion är användbar när 
det finns en avancerad part där den övre och undre geometrin är väldigt olika varandra. Om övre och undre 
geometrin är symmetriska behövs ingen mer sammanbindning. 
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Picture 498 

Bild 498 visar fönstret där övre och under geometrin kan anslutas med linjer. Håll nere höger musknapp för 

extra funktioner. 

 
Bild 499 

Auto 

 
Bild 500 

"Auto" knappen gör automatiskt sammanbindningar på parter. Det kan vara til hjälp att använda detta 
kommando och sedan ändra sammanbindningarna genom ”Ansluta” kommandot. 

10.2 Skär avfasning 

 
Bild 501 

"Skär avfasning" kommandot används för att lägga till verktygsbanor till avfasningsparter. 

 
Bild 502 

Före du lägger till verktygsbana staller du in följande parametrar. 
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Håltagning 

 
Bild 503 

Ställ in håltagningstyp.  

 
Bild 504 

När det är nödvändigt att göra en vinklad håltagning kommer håltagningsvinkeln vara samma som första 
punkten på konturen. Vanligtvis är det bättre att använda en vertikal håltagning istället för en vinklad. 

Kvalitet och hastighet 

 
Bild 505 

Vanligtvis är skärkvaliteten vald på parten. Kolla på “Kvalitetsöverkörning” för olika kvaliteter på olika snitt. 

 
Bild 506 

Sida (A) visar en dubbelavfasning och (B) en trippel. 

 
Bild 507 

Exempel (A) visat tjockleken på materialet i den vinklade vinkeln. Exempel (B) visar kantens längd. I en 
enkel avfasning kommer resultatet vara den samma. I dubbel eller trippel avfasning kan hastigheten vara 
väldigt olik. 

Överskärning eller mikrobryggor 

 
Bild 508 

Överskärning (positive värden) kan inte användas när ingångar är placerade i vassa hörn. Om värdet är 
negativt kom mikrobryggor göras. Detta är väldigt värdefullt när du gör dubbel eller trippel avfasning. 
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Bild 509 

Det negativ överskärningsvärdet kommer att göra en mikrobrygga (A). Utgången (B) kan vara i en riktning 
som skapar en mikrobrygga. 

Applicera verktygsbanor på standardavfasningar 

 
Bild 510 

Dessa fyra knappar visar de stora standard avfasningsmetoderna. (YDS, YAS, X och K är en combination av 
dessa metoder). Metoder som inte går att applicera på parten är släckta. 

 
Bild 511 

Välj startpunkt (A) och slutpunkt (B). Kommandot frågar sedan efter (C) håltagningspunkten (ingång) och 
slutet på utgången (D). 

 
Bild 512 

Om det är en likadan typ av avfasning runt parten accepterar du ”Stänga” alternativet genom att trycka på 
”Space” eller ”Enter”.  

Applicera verktygsbanor på avancerade avfasningar 

 
Bild 513 

Avancerad avfasning innehåller redan information om start och slutpunkt av skärningen. Välj specifik 
avfasning och position för håltagning. 

 
Bild 514 

Alla avancerade avfasningar innehåller endast linjer. Noggrannheten kontrollerar toleransen av denna 
vektorisering. ”Grov” inställning är bättre än 0.01 mm. Medium är bättre än 0.005 mm och fin är bättre än 
0.001 mm. Det är inte alltid sant att den bästa noggrannheten ger den bästa skärkvaliteten. 

 
Bild 515 
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Truck på “OK” knappen och välj ingångs- och utgångslängd. Ingångspositionen kommer att vara positionen 
för håltagningen. 

Klona 
Denna feature är hjälpfull när du skär många identiska konturer. Kommandot frågar efter en master och 
sedan efter hål som ska ta efter din valda master. 

 
Bild 516 

I exemplet ovan (A) is the master. Verktygsbanan har blivit klonad till alla andra valda hål. 
Avfasningsdefinitionen måste läggas till på alla hål. Klona verktgsbanan till konturerna som har liknande 
geometri och avfasningsdefinition. 

10.2.1 Tilldela avfasning till ett verktyg 

Alla parter och verktygsbanor är tilldelade till verktyg 1 som standard. Om 5X huvudet befinner sig på ett 
annat verktyg ändrar du inställningarna I maskininställningar. 
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11 CAM – Materialinställningar 

Materialinställningar startas från materialkommandot på setupmenyn. 

 
Picture 517 

Använd “Material” kommandot för att skapa, radera och ändra materialparamtrar. 
Notera! Informationen I detta document beskriver endast ICKE US varsionen av IGEMS. 

 
Bild 518 

På vänster sida finns det en trädlista. Ändra inställningarna i övre vänstra listan för att kolla på databasen i 
olika lägen. 

 
Bild 519 
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11.1 Materialgrupper 

 
Bild 520 

11.1.1 Lägg till eller radera grupper 

Alla material I en grup har samma skäregenskaper. Om en grupp väljs kan du välja en ny grupp eller radera 
en befintlig genom att klivka på “+” eller”-“ knappen. 

 
Bild 521 

 Tryck på “+” knappen och ange namnet “Test” för den nya materialgruppen. 

 Press the "plus" button and enter the name "Test" for the new material group. 

 
Bild 522 

Den nya gruppen “Test” kommer att vara en identisk kopia av det valda materialet. Radera gruppen och 

materialfilen raderas. 

11.1.2 Generella egenskaper 

I generellfliken kan du ändra alla egenskaper som är vanliga för alla kvaliteter, tjocklekar och maskintyper. 

 
Bild 523 

Namn 
Ändra namnet på gruppen genom att ändra detta fält. 

Densitet 
IGEMS behöver denna informationen för att räkna ut vikten på parterna. ”?” knappen kommer att visa en 
lista med densiteter för några vanliga material. 
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Bild 524 

Skärbarhet 
Detta är en materialegenskap som föreklarar hur lätt materialet kan skäras med abrasiv vattenskärning. 
Material med lågt värde är svårare att skära genom än material med högt värde. ”?” knappen kommer att 
visa en lista på skärbarhetsvärden på några vanliga material. 

 
Bild 525 

Om du inte vet skärbarheten kan du beräkna värdet genom att testskära och sedan beräkna värdet. Följ 
dessa steg: 
1. Placera det nya materialet på maskinen. 
2. Skär en rak linje med så hög hastighet att strålen inte går igenom materialet. 
3. Mät djupet på snittet. 
4. Tryck på ”Kalkylera” knappen. 

  
Bild 526 

Ange snittets djup och hastigheten. Kalkylatorn visar skärbarhetsvärdet. 

? Beror skärbarheten på andra parametrar än djup och fart? 
Ja, det använder sig av tryck, storlek på diamant, storlek på högtrycksrör och andra parametrar i 
skärparametrarna. 
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11.1.3 AWJ 

 
Bild 527 

Märkning 
"Märkning" påverkar endast ytan av materialet och informationen är identisk för att tjocklekar i gruppen. 

 
Bild 528 

Abrasivflöde 
På en AWJ maskin kan du välja om du ska köra med sand eller inte. Ställ in hur mycket abrasiv i gram/minut 
eller /lbs/min. Med ”Som skärning” alternativet kommer mängden abrasiv att vara samma som för 
skärningen. 

Tryck 
Ställ in trycket du skall använda för “Märkning”. Med “Som skärning” alternativet kommer trycket att vara 
samma som för skärning. 

Märkningsfart: 
Detta kontrollerar märkningsfarten. 

 
Bild 529 

Alla maskintyper andra än AWJ har endast fält för märningsmatning. 

Borrning 
Borrningsinformationen är identisk för alla tjocklekar. 

 
Bild 530 
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De flesta borrenheter på vattenskärningsmaskiner är pneumatiska och är därför svåra att kontrollera rotation 
och velocitet på. Om maskinen har möjlighet att använda dessa parametrar kommer postprocessorn att 
skriva informationen till CNC filen. 

Rotationshastighet 
Ange rpm/min. 

Borrningshastighet 
Med en servokontrollerad borrspindel kommer detta värde att användas. Detta värde påverkar 
tidsberäkningen. 

Steg 
Dessa angivelser gör det möjligt att använda ett slagborr. 

 
Bild 531 

Värdet kontrollerar djupet på varje steg (A värdet på bilden). 

Notera! Alla maskiner supportar inte denna inställningen. 

11.1.4 Vatten, Plasma, Gas och Laser 

 
Bild 532 

Inställningarna för dessa fyra maskintyper är identiska. 

Märkning 
Detta värde kontrollerar märkningsfarten. 

Borrning 
Detta värde har samma betydelse som för AWJ maskiner. 

11.2 Materialkvalitet 

Materialkvalitet brukade även hantera materialkostnader och “Plåt” kommandot hanterade 
materialbeståndet. Kvalitetsinformationen är sparad som olika märken på varje tjocklek i materialet. 
Informationen är identisk för alla maskintyper. 
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Bild 533 

11.2.1 Lägg till eller radera kvalitet 

Om en kvalitet är markerad kan du lägga till en kvalitet eller radera en befintlig genom att klicka på “+” eller 
“-“ knapparna. 

 
Bild 534 

 Tryck på “+” knappen och skriv namnet “Privat” på den nya kvalitén. 

 
Bild 535 

Den nya kvalitén “Privat” kommet att vara en identisk kopia av den valda kvalitén. Tryck på ”-” knappen för 
att ta bort den. 

11.2.2 Kvalitetsegenskaper 

 
Bild 536 

Namn 
Använd detta fältet för att andra namnet på kvalitén. 
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Kostnad 
Detta värde används i kostnadsberäkningen. 

Tjocklek 

 
Bild 537 

Kryssa i tjocklekarna som skall vara tillgängliga för materialet. 

? Varför kan jag inte ändra densiteten och skräbarheten? 
Om ditt material har annan vikt eller skärbarhet bör du istället lägga till en ny grupp. 

11.3 Materialtjocklek 

 
Bild 538 

11.3.1 Lägg till eller ta bort tjocklek 

Om en tjocklek är vald i listan kan du lägga till eller ta bort en befintlig tjocklek genom att klicka på ”+” eller 
”-” knapparna. 

 
Bild 539 

 Klicka på “+” knappen och ange tjockleken “12.5”. 

 
Bild 540 

Klicka på “-“ knappen för att radera. 

11.3.2 Generell 

 
Bild 541 



Generella funktioner 

Page 130  

I generellfliken kan du ändra tjockleken och kontrollera vilken maskintyp som kan användas för detta 
material. 

11.3.3 AWJ 

 
Bild 542 

Håltagningar 
IGEMS supporter olika metoder att göra hål på material. 

Individuella håltagningsparametrar 
För att använda en annan mängd abrasiv eller annat tryck för håltagningar anger du det här: 

 
Bild 543 

Kryssa I de två rutorna “Som skärning” för att inte använda några speciella värden. När du skär i spröda 
material behövs det ofta göra hål med lägre tryck. 

Stationär håltagning 

 
Bild 544 

Strålen kommer att stanna i samma position under hela håltagningen. 
Värdet är tiden i sekunder som strålen kommer att stå på. Denna håltagningsmetod fungerar bäst på väldigt 
tunna material. 

Cirkulär håltagning 
Strålen går runt i en liten cirkel under hela håltagningen. Detta är en av de vanligaste håltagningarna på en 
AWJ maskin och fungerar bra på både smala och tjocka material. 

 
Bild 545 

Cirkulär håltagning 
Detta kontrollerar tiden det tar för stålen att komma igenom materialet. 

Cirkulär håltagningsdiameter 
Detta är diametern på förflyttningen. Diametern i materialet kommer att vara detta värde plus diameter på 
strålen. 

Cirkulär håltagningshastighet 
Detta värde är I mm/min. Ju snabbare farten är desto med antal varv görs. 
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Notera! Om diameter är för liten eller farten för hög kommer centrifigalaccelerationen överstiga 
accelerationsgränsen. Då kommer texten att bli röd.  

 
Bild 546 

Håll muspekaren over texten för att se information om den befintliga accelerationen. Den högsta 
accelerationen ställer du in i ”Maskin” inställningarna. 

Linjär håltagning 

 
Bild 547 

Strålen gör en linjär förflyttning under hela håltagningen. Om avståndet är längre än avståndet på ingången 
kommer förflyttningen göras fram och tillbaka tills stålen är igenom materialet. 

Linjär håltagningsavstånd 
Detta är längden som behövs för att håltagningen skall komma igenom materialet. 

Linjär håltagningshastighet 
Detta är farten som används för håltagningen. 

Överskärningsavstånd 
Detta värde används som standard överskärningsavstånd när skärningen startar direkt på geometrin. 

 
Bild 548 

Detta värde kontrollerar längden på den överlappade skärningen. 

Dynamisk ingång 
Dynamisk ingång används för att få håltagningen så långt ifrån geometrin som möjligt. Det är en bra 

inställning när du skär i material som ofta går sönder under håltagningen. 

 
Bild 549 

Dynamisk ingång min längd 
Detta bör vara den kortaste accepterade ingångslängden för materialet. 

Dynamisk ingång max längd 
Ställ in detta värde till den maximala utgångslängden. Det är säkrare att ha längre utgång, men det tar 
också längre tid att skära. 

Skärning 

 
Bild 550 
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Denna information kontrollerar informationen om tjockleken för skärningen. 

Fast matning 
Detta värde används när du valt “Fast matning” i maskininställningar. När du använder fast matning kan du 
inte använda olika kvalité. Värdet används endast på en AWJ maskin utan att använda ”AWJ” modulen. 

 
Bild 551 

Individuella skärparametrar 
Det kan vara en fördel för vissa material att använda andra skärparametrar än maskinen använder 
vanligtvis. Om det är så ställer du in de individuella skärparametrarna här. 

 
Bild 552 

Abrasivflöde 
Detta styr mängden abrasiv. För att använda ett standardvärde kryssar du i rutan “Efter maskin”. 

Tryck 
Detta värde kontrollerar trycket. För att använda ett standartryck kryssar du i ruten “Efter maskin”. 
 
Notera! Om det inte finns utrustning som automatiskt ändrar mängden abrasiv eller pumptryck bör du 
kryssa i dessa rutor som tillåter färre ändringar för maskinoperatören. 

Taper Angle Control 
Beroende på materialinställningar och skärparametrar så är inte alltid snittet genom material 100% rakt. 

 
Bild 553 

Genom att använda TAC inställningen ställer du manuellt in lutningen på munstycket. IGEMS använder sig 
inte av någon matematisk formel för att ta fram den vinkeln. Gör en testskärning gör att justera TAC 
parametrarna. Skär en liten testpart utan TAC med Grov och X-Fin kvalité. 

 
Bild 554 

Mät sida A och B på den grova sidan. Mät  C och D på den fina sidan. Starta TAC kalkylatorn genom att 
trycka på knappen. 

 
Bild 555 

TAC kalkylatorn beräknar vinklarna. Om mätningen är mindre på undersidan på en yttergeometri skall 
vinklarna vara negativt. Annars skall det vara positivt. 
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Bild 556 

TAC för grov 
Ange vinkeln för “Grov” mätning. 

TAC för X-Fin 

Ange vinkeln för “X-Fin” mätning. 
Notera! För att använda “TAC” lösningen behövs en CNC maskin med minst 4 eller 5 axlar som kontrolleras 
med CNC och ett munstycke som kan lutas i olika riktningar. 

Automatisk fartoptimering 
Den automatiska fartoptimeringen justerar skärhastigheten beroende på skärparametrar, 
materialinställningar och geometrin som skall skäras. Raka linjer och stora bågar skärs med högre fart än 

vassa hörn eller små bågar. Den automatiska fartoptimeringen använder en annan algoritm än tidigare 
versioner av IGEMS. Hastigheterna är därför inte samma som förut, men fortfarande uppdelade på fem olika 
kvalitéer. 

 
Bild 557 

På IGEMS R&D Center, uppdaterar vi och finjusterar skärparametrarna. Uppdaterar du IGEMS kan det också 
hända att dina skärparametrar uppdateras. Den automatiska fartoptimeringen aktiveras när kryssboxen 
“Automatisk” är ikryssad 

Manuell fartoptimering 
Den manuella fartoptimering använder samma formel som IGEMS R8 och R9. Använd detta alternativ för att 
finjustera parametrarna. Värdena ändras inte om du uppdaterar IGEMS. 

 
Bild 558 

Följande parametrar kan justeras. 

Hög matning 
Denna matning används på raka linjer och bågar om radien är store än materialets tjocklek. 

Låg matning 
Den låga matningen styrs av geometrin. Ju vassare hörn eller mindre radie på en båge desto lägre matning 
kommer att användas. Farten kommer aldrig vara lägre än detta värde. 

Steg 
Detta värde används endast när du använder rampmetoden ”Fart interpolering av CNC filen” (definierad i 
maskininställningar). 

Accelerationssträcka 
Detta är den totala sträckan av alla fartökningar när hastigheten går från låg till högre fart. 

Inbromsningssträcka 
Detta är den totala sträckan av alla inbromsningar när hastigheten går från hög till lägre fart. 
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Högfarts faktor 
Farten räknas ut genom kända parametrar som skärbarhet, tryck, storlek på diamant, abrasivkvalitet, 
abrasivmängd, munstyckets storlek, kvalitet och tjockleken på materialet. Om högfartsfaktorn är baserad på 
denna algoritm är höjdfaktorn 1.00. Om den höga farten ändras kommer också högfartsfaktorn att ändras. 

Lågfarts faktor 
Denna faktor gör precis som högfartsfaktorn med för lågfartsvärdena. 

Båg faktor 

 
Bild 559 

Detta värde kontrollerar skärhastigheten I bågar. Om detta värde är större än 1 kommer mindre bågar att 
skäras snabbare. Normalvärdet är 1.00. 

Standard 

 
Tryck på denna knapp för att återställa alla värden till standard. Detta kommer att ändra alla värden på 
detta material med utgång från algoritmen. 

Importera 
Databasen I IGEMS R10 är annorlunda från tidigare versioner. För att använda gamla värden i IGEMS R10 
använder du ”Importera” knappen. 

 
Bild 560 

Delad mapp 
När du använder detta kommando för första gången väljer du vart den elade mappen skall ligga. IGEMS R10 
kommer att komma ihåg denna position. 

Material och tjocklek 
Var säker på att du använder samma matieral och tjocklek som i IGEMS R10. 
Repetera dessa steg för varje material som importeras till IGEMS R10. 

11.3.4 Nestning 
Några nestparametrar kan sparas i materialdatabasen. 

 
Bild 561 

Kantvidd 
Detta värde ställer in standardvärdet som används när du skapar plåtar. 

Partavstånd 
Detta värde ställer in standardvärdet för partavståndet. Värdet används i nestingkommandona. 

11.3.5 Diverse 

 
Bild 562 

“Teknologi” “Val” och “Användare” inställningarna läses av postprocessorn för att hantera olika utrustning 
eller funktioner i postprocessorn. 
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Plasma, Gas och Laser inställningar 
IGEMS är utvecklat för AWJ skärning, men supporter även andra maskintyper som Plasma, GAS och 
Lasermaskiner. Dessa maskiner har liknande inställningar. 

11.4 Generell import 

Om du har en äldre version av IGEMS kan du importera hela materialdatabasen. 
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12  CAM – Plåtkommandon 

12.1 Skapa plåt 

 
Bild 563 

Detta kommando skapar en plat på ritningen. 

12.1.1 Standardplåtar 
När kommandot startas kommer följande fråga:  

 
Bild 564 

Tryck på “Space” eller “Enter” för en lista med alla standardplåtar. 

 
Bild 565 

Modifiera listan med standardplåtar 
Tryck på “+” eller “-“ knapparna för att modifiera listan med standardplåtarna. 

 
Bild 566 

Tryck på “+” knappen för att lägga till en ny plåt. 

Plåtinställningar 
Välj en storlek i listan och tryck ”OK”. Lägg till information om plåten i följande dialogbox. 

 
Bild 567 

Namn 
För att spåra alla plåtar är det viktigt att använda unika namn för plåten. ”#” tecknet använder en 
automatisk räknare på samma sätt som ”Skapa” part kommandot. 

Info 
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Denna information används av postprocessorn och i rapporterna.  

Kantvidd 

 
Bild 568 

Detta värde kontrollerar avståndet mellan kanten på geometrin och kanten på plåten när du använder “Nest” 
kommandon. 

Visa namn 

 
Bild 569 

Dessa inställningar håller koll på höjden och namnet på plåten som visas i nedre vänstra hörnet på plåten. 

 
Bild 570 

Textstorlek 

 
Bild 571 

Denna inställning kontrollerar höjden av texten på plåten när “Lås plåt” kommandot används. 

Placera plåt 
Tryck "OK" för att placera plåten på ritningen. 

 
Bild 572 

Välj position för nedre vänstra hörnet (A) sedan positionen för plåten (B) eller (C). 

12.1.2 Oregelbunden plåt 

Om en plåt har en komplex geometri, försäkra dig om att geometrin är stängd före du startar kommandot. 

 
Bild 573 

Välj objekten som beskriver plåten. 
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Bild 574 

Plåten kan innehålla hål och det är också möjligt att använda “Text som namn” funktionen. Se sida 77 för 
mer information. 

12.1.3 Redigera plåtegenskaper 

 
Bild 575 

För att ändra en parameter på en befintlig plåt använder du samma kommando för att ändra parametrarna. 
Välj plåten istället för geometrin. Det är också möjligt att dubbelklicka på plåten utan att starta något 
kommando. 

12.2 Från hål 

 
Bild 576 

På parter med stora innerkonturer använder du detta kommando för att göra de invändiga konturerna till 
restplåtar. Den nya biten får samma egenskaper som orginalplåten. 

 
Bild 577 

Starta kommandot och klicka I ett hål på parten (A). Detta skapar en ny plåt med samma geometri som 
hålet. Flytta musen och plåten till position (B). Den nya plåten (B) har samma egenskaper som den gamla 
plåten. 

12.3 Lås plåt 

 
Bild 578 

Använd denna funktion för att konvertera parterna som ligger på en plåt till hål. 
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Bild 579 

Plåten ser ut som följande: 

 
Bild 580 

Ytterkonturerna och verktygsbanan gör ett hål i plåten. Texten i hålet är samma som partens namn. Denna 
texthöjd kontrolleras av ”Text höjd” i ”Skapa plåt” kommandot. Läs på sida Fel! Bokmärket är inte 
definierat. för mer information. 

 
Bild 581 

Den exakta geometrin av parten och håltagningen (A) visas på plåten. 

Automatisk avskärning 
Om en avskärning korsar plåten kommer plåten automatiskt att delas på två. Se sida Fel! Bokmärket är 
inte definierat. för mer information om "Avskärning" kommandot. 

 
Bild  582 

Både plåt (A) och (B) har samma egenskaper. 

12.4 Lås upp 

 
Bild 583 

För att ställa in positionen för parten på plåten använder du “Lås upp” kommandot. Starta kommandot och 
välj plåten som skall låsas upp. 

 
Bild 584 

Flytta nu geometrin på plåten. När geometrin är på rätt position kan du låsa plåten igen. 

? Varför är det viktigt att flytta geometri i efterhand? 
Det är endast viktigt om det det finns plats kvar på plåten och du ska använda den igen. 
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? Hur kan hålet vara i fel position? 
Till exempel: Om plåten inte låg i linje på maskinen eller om nollpunkten låg fel. Använd ”Flytta” eller 
”Rotera” för att rätta till detta. 

12.5 Dela 

 
Bild 585 

“Dela” kommandot delar automatiskt en plåt i flera delar. För att dela en plåt manuellt använder du “Dela” 
kommandot. 

 
Bild 586 

Gör en polylinje som beskriver delningen av plåten. 

 
Bild 587 

Kommandot skapar två plåtar (B) och (C) med samma egenskaper. ”Dela” kommandot fungerar också med 
verktygsbanor från ”Avskärnings” kommandot. Se sida Fel! Bokmärket är inte definierat.. 

12.6 Exportera plåt 

 
Bild 588 

IGEMS hanterar biblioteket med plåtar på ett väldigt bra sätt. För varje material finns det en DIG fil som 
innehåller plåtarna. Om materialet är ”Stainless Steel” kvalitet ”304” och tjocklek 10.00 så heter DIG filen 
”Stainless Steel_304_10.00 mm.dig. 
Använd detta kommando för att exportera plåtar, restplåtar, parter eller låsta plåtar från en ritning till 
plåtfilen. Spara filen efter du exporterat. 

 
Bild 589 

Om filen inte finns kommer IGEMS att skapa filen. Alla plåtfiler är normala IGEMS ritningsfiler placerade i 
plåtmappen i den delade mappen. Filen kommer att innehålla alla restplåtar. 

? Borde jag låsa plåten innan jag använder “Export” kommandot? 
Gör detta före eller efter. 
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? Kan jag nesta och lägga på verktygsbana I plåtfilen? 
Ja, du kan hantera denna fil precis som vilken ritningsfil som helst. 

12.7 Öppna plåt 

 
Bild 590 

Detta kommando öppnar motsvarande fil men kommet inte att exportera någon information. Se sektion 
12.6. Använd detta kommando för att se på resten av bilbioteket. 

12.8 Historia 

 
Bild 591 

Detta kommando frågar efter en eller flera plåtar. Den visar sedan information om plåtarna och parterna 
som har funnits på plåten. 

 
Bild 592 

Välj en part I dialogboxen så kommer den platsen att belysas på skärmen. 

 
Bild 593 

Om parterna registrerats I “Organizer” modulen har DBID flaggan ett positivt nummer. Dubbelklicka på den 
linjen så kommer ”Organizer” att visa mer detaljerad information om den parten. 

Plåtar 
Välj plåtfliken för att se information om plåtarna. 

 
Bild 594 
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Sök 
Om det finns många parter och plåtar kan du använde “Sök” funktionen för att hitta informationen. 

 
Bild 595 

12.9 Inventera 

 
Bild 596 
"Inventera" letar reda på rektangulära ytor på en last plåt och ger information om yta och vikt på resten av 
materialet baserat på storleken. Olika färger visar kategoriserad storlek av varje rektangel. 

 
Bild 597 

Bild 597 ovanför visar skärmen efter “Inventering” har använts. Ytor har olika färger beroende på storleken 
av rektanglarna. Kommandot visar följande dialogbox. 

 
Bild 598 

Följande inställningar är möjliga i “Inventerings” kommandot. 

Rapporter 
Detta alternative skapar en full rapport på valda plåtar. 
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Bild 599 

Rita 
Detta kommando skapar rektanglar runt olika färger. 

Inställningar 

 
Bild 600 

“Inställningar” definierar den kategoriserade storleken på ytorna som används i inventeringen. 

12.10 Migrate 

 
Bild 601 

Använd “Migrera” kommandot för att migrera plåtar/restplåtar som lagrats I “Organizer” från äldre IGEMS 
versioner till IGEMS R10. Före du använder detta kommando kör ”Öppna” kommandor i plåtmenyn och välj 
namnet på materialet och tjockleken. Därefter kan du välja ”Migrera” kommandot och den rätta ”Delade 
mappen” att importera från. 

 
Bild 602 

Efter migrationen är klar importeras de lagrade plåtarna till IGEMS R10 plåtfiler. 
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13  CAM - Processen 

Detta kapitlet innehåller detaljerad information om kommandon och möjligheter för att postprocessa. 

 
Bild 603 

Förbered någonting att postprocessa före du starter kommandot. 

 Skapa en stängd geometri som skall skäras. 

 Skapa parten. 

 Lägg till en verktygsbana med “Auto” kommandot. 

13.1 Processa 

 
Bild 604 

Postprocessor systemet i IGEMS R10 är byggt runt vårt interna LISP språk som kallas ILISP. Postprocessorn 
används för att skapa CNC filer, beräkna skärtider, göra rapporter och simuleringar. 

 Tryck på "Process" knappen. 
"Process" kommandot behöver en skärordning för att fortsätta.  

 
Bild 605 

 Välj de parter som skall skäras. 
Detta skapar en skärordning med standardinställningarna från “Ordnings” kommandot. 
Verktygsradiekompenseringen (kerf) kan beräknas I IGEMS eller vil CNC kontrollern. Om kerfen är beräknad 
i IGEMS kommer följande dialogbox att dyka upp. 

 
Bild 

IGEMS beräknar automatiskt verktygsbanan för att behålla de rätta måtten för jobbet. Om kerfen behöver 
räknas ut I CNC kontrollern kommer inte denna fråga att ställas. 

 
Bild 606 
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Postprocessorfönstret visar de valda parterna. 
Processfönstret har följande funktioner. 

13.1.1 Skapa CNC-fil 

 
Bild 607 

 Tryck på "Process" knappen. 
Postprocessorn frågar efter namnet på CNC filen. När filen har skapats visas innehållet i processfönstret. 

 
Bild 608 

? Hur kan jag byta till en annan postprocessor? 
Postprocessorn kontrolleras genom maskininställningar. För att göra en fil för en annan maskin måste du 
ändra till en annan maskin i “Välj” kommandot. 

? Kan jag ändra eller göra min egna postprocessor? 
Ja, du kan ändra eller göra nya postprocessorer eller applikationer. Kontakta IGEMS för mer information. 

13.1.2 Kostnadsberäknare 

 
“Kostberäknaren” beräknar skärtiden, kostnaden för skärningen och för materialet. 

 Tryck på ”Kostnadsberäknare” knappen. 
Postprocessorn visar följande: 
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Bild 609 

Skärkostnad 
Skärkostnaden för en AWJ maskin beror på följande parametrar: 

 
Bild 610 

Maskinkostnad/timma 
Denna kostnad är den Generella kostnaden för maskinutrustningen. 

Verktygskostnad/timma 
Att använda en maskin med flera skärhuvuden är dyrare än att endast använda ett skärhuvud. Å andra sidan 
kan du skära dubbelt så mycket med två skärhuvuden. För att göra det möjligt att beräkna ut det här 
behöver IGEMS veta hur mycket varje huvud kostar. Timkostnaden är summan av följande: vatten + 
diamant + mixrör + andra relaterade kostnader till skärhuvudet. 

Abrasivkostnad 
Denna kostnad bör inkludera kostnaden för hantering av abrasiv. Kostnaden för gallret kan också läggas på 
denna kostnad. 

Materialkostnad 
Materialkostnaden laddas från kvalitetsnivån I materialdatabasen. 

 
Bild 611 

Det finns olika sätt att kalkylera arean för materialkostnaden: 

 
Bild 612 
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Plåt 
Detta alternativ använder hela plåten. Alternativet är endast tillgängligt om skärordningen är placerad på en 
plåt. 

Omslutande rektangel 
Detta alternativ använder en omslutande rektangel runt parterna. När du använder detta alternativet bör du 
lägga en extra kant runt den omslutande rektangeln. 

Ytter 
Detta alternativ beräknar arean på alla parter. Den kommer inte att reducera arean av hålen på parterna. 

Parter 
Detta alternativ beräknar nettoarean av alla parter. 

 
Bild 613 

Materialkostnad/kg 
Klicka på “…” knappen för att ändra enheterna till kvadratmeter. 

Ram för omslutande rektangel 
Detta alternativ än endast tillgängligt när den omslutande rektangeln är vald. 
This option is only available when the "Bounding box" option is selected. 

 
Bild 614 

Botten på fönstret visar den totala kostnaden för jobbet. 

 Tryck på ”Rapport” knappen. 
Detta visar en rapport som kan skrivas ut och användas som grund för en offert. 

? Är värdena som beräknas här priset eller kostnaden? 
Det är upp till dig. 

? Kan rapporterna modifieras? 
Ja, det går att modifiera rapporterna. 

13.1.3 Jobrapport 

 
Bild 615 

Use this command to make a job report. 

 Tryck på ”Rapport” knappen. 
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Bild 616 

13.1.4 Simulering 

 
Bild 617 

"Simulering" kommandot visualiserar rörelserna så som de kommer se ut i maskinen. Simuleringen kommer 
att visa en simpel layout av maskinen med skärhuvud, borrning och märkenheter. 

 Tryck på ”Simulera” kommandot. 

 
Bild 618 

Punkten placerar maskinen på vald position. 

 
Bild 619 

Använd dessa knappar för att spela, stoppa, snabbspola mm. 

 
Bild 620 

Det högra handtaget styr farten i simuleringen. 
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Bild 621 

"1x" knappen återställer hastigheten till 1. De tar samma hastighet som på skärningen I maskinen. 

13.1.5 Visa koden 

 
Bild 622 

Detta kommando öppnar filen i anteckningar. 
Notera! Skapa en CNC fil före du trycker på denna knapp. 

13.2 Ordning 

 
Bild 623 

Om du endast skär en part eller om skärordningen mellan parterna inte är viktig kan du hoppa över detta 
kommando och trycka på ”Process” knappen direkt. 

 Öppna en ny ritning och gör tre parter. En cirkel, en trekant och en fyrkant. 

 Lägg till verktygsbana. 

 
Bild 624 

 Starta "Ordnings" kommandot. 
Följande visas: 

 
Bild 625 

 Välj parter. Följande fönster visas: 
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Bild 626 

? Vad betyder nummren i parentes efter partnamnet? 
Detta är nummret på skärhuvdet som kommer att skära parten. 

Manuell justering av skärordning 

 
Bild 627 

Listan visar skärordningen för parterna. Fyrkanten kommer att skäras först och sedan cirkeln och till sist 
triangeln. För att ändra skärordningen använder du pilarna. För att radera eller lägga till parter till 
skärordningen trycker du på ”+” eller ”-” knapparna. 

Stanna mellan parter 

 
Bild 628 

Använd “Stopp” knappen för att lägga in ett programstopp före parter. Om maskinen stödjer ”Stopp” 
kommer programmet att stanna precis före denna part ska skäras. 

 
Bild 629 

Om maskinen stödjer funktionen att visa ett meddelande till operatören kan meddelandet vara en bra 
påminnelse. 

Förbestämda skärordningar 

 
Bild 630 

När du skär många parter kan du använda förbestämda skärordningar för att ställa in ordningen. Resultatet 
av strategierna beror på kvantiteten och geometrin på parterna och plåten. Välj en strategi från listan och 
tryck på ”Sortering” knappen för att sortera skärordningen på följande sätt: 

Närmast 
Denna metod utgår från startposition och nästa närmaste punkt, sedan närmaste punkt etc. Den är bra för 
att inte skapa långa rörelser i slutet av programmet. 
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Bild 631 

Zick zack 

 
Bild 632 

Denna metod har andra underinställningar. 

 
Bild 633 

Vänster till höger 
Denna metod startar med den part längst till vänster och sluter med den längst till höger. 

 

Höger till vänster 
Denna metod startar med den part längst till höger och sluter med den längst till vänster. 
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Bild 634 

Som placerad 
Denna metod skär parterna I den ordning de placerats på plåten. 

 
Bild 635 

Denna applikation används mest ihop med andra applikationer. 

Manuell 
Använd denna metod för att välja parterna i den ordning du vill att de ska bli skurna. 

Spridd 
Denna metod tar parter I slumpmässig ordning och som inte ligger nära varandra. Metoden änvänds oftast 
av plasmamaskiner för att fördela värmen över hela plåten. 

 
Bild 636 

Verktygsoptimisering 

 
Bild 637 

Detta exempel använder endast ett verktyg. Om en maskin är utrustad med flera verktyg är denna funktion 
användbar eftersom den håller ihop parter som använder samma verktyg vilket resulterar i färre 
verktygsbyten.  

13.2.1 Nollpunkt 

 
Bild 638 

Programmet har en standardpunkt för nollpunkten som ställs in I “Strategi”. Klicka på denna knapp för att 
ange koordinater för en ny nollpunkt. 
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13.2.2 Zon detektering 

 
Bild 639 

Denna funktion delar materialet till arbetszoner med samma antal verktyg som maskinen har. Om ”Zon 
detektering” inte är aktiverat skärs alla parter med verktyg 1. 

 
Bild 640 

Listan kommer att se ut som följande: 

 
Bild 641 

Nummret I parentesen visar vilket skärhuvud parten ska skäras med. Aktivera kryssrutan och klicka på ”Zon 
detektering” Verktyg 1 skär i zon 1 och verktyg 4 skär i zon 4 som visas i bilden nedanför: 

 
Bild 642 

Listan kommer att se ut såhär: 

 
Bild 643 

Bilden ovanför visar hur verktyg 1-2-3-4 är tilldelade med zon detekteringsfunktionen. 

 
Bild 644 

13.2.3 Starta snabbmatning 

"Starta snabbmatning" definierar extra snabbmatningar från nollpunkten till första konturen. Denna funktion 
stödjer specialplåtsverktyg. 

 
Bild 645 

Lägg till olika attribut för att postprocessorn ska stödja olika alternativ. 
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Bild 646 

Notera! Postprocessorn måste vara specialanpassad för att stödja dessa funktioner. 

13.2.4 Slutposition 
När det är nödvändigt att göra en sista rörelse för att få bort skärhuvudet från materialet klickar du på 
“Slutposition” knappen. 

 
Bild 647 

13.2.5 Tippupp skydd 

 
Bild 648 

Använd denna knapp för att upptäcka och undvika en kollision och anpassa en snabbmatning för att undvika 
att åka over skurna parter som är mindre än en specificerad storlek i X och Y. 

 Tryck på “Tippupp skydd” knappen. 

 
Bild 649 

Definiera den minsta par som skall undvikas genom att ange värdena för DX och DY. 

 Klicka på “Hitta kollisioner” knappen. 
Om det finns en part som är mindre än det värdet och snabbmatningen går över den parten kan du göra en 
rörelse runt parten istället. 

 
Bild 650 

Klicka på “Hitta kollisioner” knappen för att omplacera en snabbmatning runt parter som är mindre än det du 

definierat I DX, DY. 

Snedda ej 
Denna metod genererar automatiskt extra snabbmatningar för att undvika att förflyttas over utskurna parter. 
För bästa resultat bör skärordningen sorteras från vänster till höger och ingången på parten bör också vara 
vänster till höger. 

? När bör detta användas? 

På äldre maskiner går inte munstycket att lyftas mellan varje part. När detta inte är möjligt är det viktigt att 
inte snedda over skurna parter för att undvika en kollision. 
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13.2.6 Snabb 

 
Bild 651 

Klicka på denna knapp för att lägga till extra snabbmatningar till parten på listan. 

? När bör jag använda detta? 
Det gör det möjligt att flytta runt fästen och andra saker. 
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14  Skärparametrar och strategi 

 
Bild 652 

14.1 Skärparametrar 

Detta kommando visar följande dialogbox: 

 
Bild 653 

Plusknappen 
Tryck på “+” knappen för att skapa en ny parameterinställning. IGEMS frågar efter ett namn för den nya 
inställningen. Spara inställningen med ett namn som förklarar vilken storlek det är på diamanten och 
mixröret. 

 
Bild 654 

Minusknappen 
Denna knapp kommer att radera parameterinställningen. 

Munstycksdiameter 

 
Bild 655 

Detta är den faktiska munstycksdiametern som används som standard när IGEMS beräknar 
radiekompensering. Det är också standardvärdet för partavståndet när du använder gemensamma 
skärbanor. Om kryssrutan ”Använd mixing tube” är ikryssad kommer munstycksdiametern ha samma 
diameter som mixröret. 
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AWJ inställningar 

 
Bild 656 

"Tryck" värdet bör vara samma värde som pumpen är inställd på (tryckförlust hanteras av IGEMS). Alla 
dessa inställningar används i den matematiska formeln för att beräkna skärhastigheten. Klicka på 
frågetecknet för att få några tips om bra kombinationer av munstycke/diamant/abrasiv. 

 
BildPicture 657 

? Vart väljer jag parametrarna som jag vill använda? 
När du väljer maskin och material i “Välj” kommandot kan du även välja skärparametrar. 

 
Bild 658 

14.2 Strategi 

"Strategi" kommandot påverkar hur postprocessorn genererar CNC filen, strategin och arbetsflytet för 
skärningen i maskinen. 

 
Bild 659 

 Tryck på ”Strategi” knappen. 
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Bild 660 

“Stratagi” är uppdelad i 7 grupper. Välj grupp i listan överst i dialogboxen. 

 
Bild 661 

14.2.1 Inställningar 

 
Bild 662 

Standard nollhörn 
När en skärordning är skapad ställer programmet in nollpunkten in automatiskt. Nedre vänster, nedre höger, 
övre vänster och övre höger. 

 
Bild 663 

Om det finns en plåt kommer nollpunkten att vara i hörnet av plåten. Om det inte finns en plåt kommer 
nollpunkten att placeras i hörnet av en omslutande rektangel runt parterna. 

? Kan jag ändra nollpunkten till en annan punkt? 
Ja, det går att göra I “Ordning” kommandot. 

Avstånd 
Detta värde är inte standard för alla postprocessorer. 
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Bild 664 

Värdet används för att kontrollera avståndet mellan underdelen av munstycket och materialet. 

Z-axel läge 
I maskininställningarna kan du välja upp till 4 olika Z-axel lägen. Endast de alternativ som är möjligt för 
maskinen finns i listan. 

 
Bild 665 

Fast Z-axel 
Denna metod används för att ha en fast Z-axel. 

CNC-styrd 
Använd denna metod för att styra Z-axeln med koordinater. 

Styrd av höjd sensor 
Använd denna metod för att använda höjd sensor 
När denna metod är aktiverad väljer du en av fyra olika sensor lägen. 

 
Bild 666 

Plåtvis 
Höjdsensorn mäter höjden en gång i början av skärningen och inte någon mer gång. 

Partvis 
Sensorn mäter höjden före varje part. 

Dragging 
Sensorn mäter höjden konstant och sensorringen släpas på plåten. 

Stämpling 
Sensorn mäter höjden under ett tidsintervall eller skärdistans. 

 
Bild 667 

Tiden räknas ut från “Stämpel avstånd” som är den tid det tar att skära avståndet i mediumkvalitet. 

Genom mätning 
Använd denna metod när det finns en separat höjdsensor. (Används mest på 5-x maskiner). 

Kontrollera part avstånd 

 
Bild 668 

Denna funktion kontrollerar avståndet mellan alla parter före processen startas. 

 
Bild 669 

Om parter stör varandra eller ligger närmre än verktygsavståndet kommer följande meddelande: 
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Bild 670 

Ändra positionen på parterna för att undvika dåliga skärningar. 

? Finns det en anledning till att inte alltid ha denna funktion aktiverad? 
Om du har extremt stora jobb kan denna funktion ta tid. 

14.2.2 Diverse 

Denna grupp hanterar diverse funktioner i postprocessorn. 

 
Bild 671 

Alla menyer har fyra olika alternativ. 

 
Bild 672 

Valen “Nej” och “JA” aktiverar olika inställningar i postprocessorn. Om ”Nej men fråga” eller ”Ja men fråga” 
används kommer det dyka upp en extra fråga under postprocessen. 
Exempel: Om listan är inställd som följande: 

 
Bild 673 

När postprocessen startas kommer följande dialogbox upp: 

 
Bild 674 

Alla alternativ som ställt in på “Nej” eller “Ja” än inte synliga. 
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Alla alternativ som ställt in på “Nej men fråga” är synliga och inte ikryssade. 
Alla alternativ som ställt in på “Ja men fråga” är synliga och ikryssade. 

Starta pump automatiskt 
Detta alternative är endast möjlig om maskinen kan sättas på/av från CNC filen. 

Hoppa över tryck initiation 
Det finns alltid en tryck initiation om starttrycket inte är samma som skärtrycket. Ställ in detta värde till ”Ja” 
för att alltid ha en tryck initiation. 

Hoppa över tryckförändringar 
Om jobbet innehåller olika tryck stänger du av inställningen genom att ställa in detta värde till “Ja”. 

Hoppa over abrasivflödesförändringar 
Om jobbet innehåller olika mängd abrasiv stänger du av denna inställning genom att ställa in detta värde till 
“Ja”. 

Hoppa over verktygsinitiation 
Om jobbet startar med flera verktyg eller inte med verktyg 1 finns det alltid en verktygsavståndsinitiation. 
För att inte köra denna i uppstart ställer du in detta värde till ”Ja”. 

Stanna efter första skärning 
Detta alternativ gör ett stop efter det att första geometrin är skuren. Anledningen till att ha ett sådant stopp 
är att kontrollera att avstånden är bra. 

Stanna efter första part. 
Detta alternativ gör ett stop efter det att första geometrin är skuren. Anledningen till att ha ett sådant stopp 
är att kontrollera att parten är bra. 

Serieproduktion 
Detta alternativ är endast möjligt när du skär parter med högt och lågt tryck. När den är ikryssad kommer 
maskinen sluta med lågt tryck för att säkerställa att trycket är korrekt när du börjar att skära med samma 
program igen. 

Stanna pump automatiskt 
Detta alternativ är endast möjligt om maskinen kan sättas på/av från CNC filen. Funktionen är hjälpfull om 
maskinen körs obemannad. Instuktionerna i CNC filen stänger av pumpen när jobbet är klart. 

Använd parkeringsposition 
Denna funktion får maskinen att gå till denna position efter jobbet är klart. Positionen kommer att tas från 
”Parkeringspositionen”. 

 
Bild 675 

Koordinaterna är i förhållande till maskinens nollpunkt. Vilket försäkrar dig o matt positionen kommer alltid 
vara den samma oavsett vart nollpunkten för jobbet är angivet. 

14.2.3 IFPC IGEMS Flexible Process Control 
Borrning, märkning och för-håltagning kan använda en funktion som heter IFPC (IGEMS Flexible Process 
Control) 
IFPC kontrollerar när en operation skall användas. Processkontrollen kan användas på borrning, märkning 
och för-håltagningar. 

 
Bild 676 

"Efter plåt" (A) kommer alltid att ske först, sedan kommer "efter munstycksinställning" (B) följt av "Efter 
part" (C). Resten kommer att skäras på det sista steget (D). 
Alternativen nedan är samma som för borrning, märkning och för-håltagning. 
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Bild 677 

Efter plåt 

Med detta alternativ kommer operationen att göras på hela plåten före de andra processerna startas. 

 
Bild 678 

När flera operationer (borrning, märkning och för-håltanging) är inställda till “Efter plåt” kommer den interna 
ordningen mellan operationerna kontrolleras genom prioritet. Prioritet kommer att utföras före prioritet 2 och 
3. 
Om prioriteten än ställd till samma för olika operationer kommer det utföras internt i ordningen efter 
verktygsbanan. 

? Finns det en typisk maskinkonfiguration som inte bör använda optimisering? 
Avståndet mellan huvuden kan behöva bytas flera gånger när du använder denna metod. Om du inte har 
servostyrt verktygsavstånd på maskinen kan du använda ”Efter verktyg” istället. Det kommer att spara 
arbete för operatören. 

“Efter verktyg” 
Detta alternativ kommer att utföras efter “Efter plåt” steget. 

 
Bild 679 

Efter (B) är klar kommer processen gå vidare och köra alla (C) och (D). 

 
Bild 680 

Om mer än på en typ av operationer är inställda på “Efter verktyg” kommer den interna ordningen mellan 
operationerna kontrolleras av prioritet. Prioritet 1 kommer att skäras före prioritet 2 och 3. 

“Efter part” 

 
Bild 681 

Använd “Efter part” för att kontrollera processordningen av de återstående operationerna på en partnivå. 
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Om mer än en typ av operationer är inställda på “Efter verktyg” kommer den interna ordningen mellan 
operationerna kontrolleras av prioriteten. Prioritet 1 kommer att skäras före prioritet 2 och 3. 

Ingen optimering 

 
Bild 682 

Skärprocessen är alltid utförd som sista operation. Om någon annan typ av operation (borrning, märkning 
eller för-håltagning) behöver utföras i den ordning verktygsbanan är applicerad kryssar du i ”Ingen 
optimering”. 

Exempel 1: 
Först måste alla hål göras over hela plåten, sedan all märkning. Sedan kommer för-håltagningarna på hela 
plåten och till sist kommer skärningen. (borrning, borrning, borrning) (märkning, märkning, märkning) (för-
håltagning, för-håltagning, för-håltagning)). 

 
Bild 683 

Ställ in borrning till “Efter plåt” och prioriteten till 1. Ställ in märkningen till “Efter plåt” och prioriteten till 2. 
Ställ in för-håltagning till ”Efter plåt” och prioriteten till 3. Skärningen kommer att ske sist. 

Exempel 2 
I detta exempel är optimeringen följande: 
(Märkning, för-håltagning, borrning och skärning) 
(Märkning, för-håltagning, borrning och skärning) 
(Märkning, för-håltagning, borrning och skärning) 

 
Bild 684 

Ställ in märkningen till “Efter part” prioritet 1. Ställ in för-håltagning till “Efter part” prioritet 2. Ställ in 
borrning till ”Ingen optimering”. 
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14.2.4 Borrning 

 
Bild 685 

Om maskinen inte har en borrenhet är inte alternativet i “Strategi”. 

IFPC för borrning 

 
Bild 686 

IFPC kontrollerar när borrningen utförs I processen. IPCE förklaras på sida 161. 

Borrdiameter 
När en borrposition genom ett “Håltagning” eller “Hål” kommando är tillagt är den representerad som en 
cirkel på skärmen. Inställningen kontrollerar storleken av den cirkeln. 

Lyft Z-axeln mellan borrningar 
Detta alternativ kontrollerar om borrenheten lyfts mellan varje hål. 
Listan är ur funktion o maskinen inte stödjer denna funktion. 

Pneumatisk slag mellan borrningar 
Detta alternativ kontrollerar om ett pneumatiskt slag upp och ner utförs mellan varje hål. 
Listan är ur funktion o maskinen inte stödjer denna funktion. 

Lyfthöjd 

 
Bild 687 

Denna inställning kontrollerar lyfthöjden mellan varje hål. Inställningen är ur funktion o maskinen inte 
stödjer denna funktion. 

Borrningsoffset från skärmunstycket 

 
Bild 688 

Dessa värden ställer in avståndet mellan skärmunstycket och borret I X, Y och Z. På många maskiner styrs 
denna offset genom CNC kontrollern. Dessa värden används också av 2D simulatorn för att definiera morrets 
position. 

14.2.5 Märkning 

Detta alternative är endast synligt om det finns en märkningsenhet definierad på maskinen. 
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Bild 689 

IFPC för märkning 

 
Bild 690 

IFPC kontrollerar när märkning ska ske under processen. IFPC förklaras på sida 161. 

Lyft Z-axel mellan märkning 
Detta kontrollerar om Z-axeln lyfts mellan märkningar. Om denna inte är ikryssad kan inte maskinen 
använda denna funktion. Att flytta markeringsverktygen upp och ner kan ta längre tid än själva märkningen. 

Pneumatisk slag mellan markeringar 

Detta kontrollerar om det pneumatiska slaget skall användas mellan märkningarna. 

Lyfthöjd 
Om maskinen har möjlighet att flytta markeringsverktyget till olika höjder ställer du in det här. Värdet är 
inkrementellt från positionen ovanför materialet. 

14.2.6 All håltagning först 

 
Bild 691 

Om maskinen inte har möjlighet att använda detta alternativ så visas inte alternativet. 

IFPC för all håltagning först 

 
Bild 692 

IFPC styr när märkningen skall göras under processen. IFPC funktionen beskrivs mer på sida 161. 
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Lyft Z-axel mellan håltagningar 
Detta styr om Z-axeln lyfts mellan håltagningarna. Denna kontroll är ej möjlig om maskinen inte kan 
använda funktionen. Om IFPC gör alla håltagningar före skärningen är det liten risk att munstycket ligger 
nära materialet under håltagningarna före skärningen. 

Pneumatiskt slag mellan håltagningar 
Detta alternative styr om det görs ett pneumatiskt slag upp och ned mellan håltagningar före skärning. 
Listan går inte att välja från om maskinen inte stödjer funktionen. 

Lyfthöjd 
Om maskinen har möjlighet arr flytta markeringsverktyget till olika höjder kan du ställa in det här. Värdet är 
inkrementellt från positionen ovanför materialet. 

14.2.7 Skärning 

 
Bild 693 

TAC 
För att använda TAC funktionen måste du ha en 5-axlig maskin och en CNC controller som kan lura 
skärhuvudet i olika vinklar. 

 
Bild 694 

Hur mycket munstycket skall vinklas i olika material kan justeras i materialdatabasen för varje material. 
Funktionaliteten för att använda en 5-axlig maskin att bevara ett rakt snitt har använts på plasmaskärnings 
maskiner i mer än 20 år. 

Lyft Z mellan skärningar 

 
Bild 695 

Om inte maskinen kan flytta munstycket till olika höjder fungerar inte denna funktion. Lyftinställningarna 

delas upp i två inställningar. 
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Bild 696 

Styr lyfthöjden mellan olika snitt på parterna och ställ in lyfthöjden mellan parterna. Linjen mellan parterna. 

Pneumatiskt slag mellan skärningar 
Detta alternative styr om ett pneumatiskt slag upp och ned görs mellan håltagning före skärning. 
Listan är inte tillgänglig om maskinen inte stödjer denna funktion. 

Service position föra 5-axlig skärning 

 
Bild 697 

När du skär med lutad stråle är det svårt att använda skydd, och det används oftast inte i kombination med 
5-axlig skärning. Att skära utan skydd kommer att förstöra utrustningen, göra maskinen och dess omgivning 
smutsigare och mer högljudd. Aktivera denna funktion för att använda ett skydd. IFPC funktionen kommer 
då göra all håltagning före skärningen börjar. När den första skärningen som skörs lutande går maskinen till 
service position och stannar där. Operatören kan då ta bort skyddet och starta om maskinen så att den kan 
göra den lutande skärningen. 

 
Bild 698 

Postprocessorn använder dessa koordinater för att skriva instruktioner för förflyttningen. Använd maskinens 

koordinatsystem så går maskinen till samma position oavsett vart programmet har sin nollpunkt 

Kostnad 

 
Bild 699 

"Kostnad per verktyg" och “Abrasiv kostnad” är fungerar endast om maskinen är en AWJ maskin. 
Kostnaderna är till för att räkna ut skärkostnaderna i “Kostnadsberäknaren” i ”Postprocess” kommandot. 
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14.2.8 Output 

 
Bild 700 

Plats för CNC filen 

 
Bild 701 

När du använder en bestämd matt föreslår IGEMS att du sparar filen i denna mapp varje gång du skapar en 
CNC fil. Om ”Använd en bestämd mapp” inte är ikryssad kommer IGEMS ihåg senast använda mapp. 

Lägg till kommentarer 
Denna inställning kontrollera om kommentarer är tillagda till CNC-filen. 
N100 M03 (VATTEN PÅ) 
N105 G04 F0.5 
N110 M06 (ABRASIV PÅ) 
Texten I parenteserna är ett exempel på kommentarer som kan stängas av eller på om postprocessorn 
använder MSG funktionen. 

? Finns det någon anledning att inte ha på kommentarer hela tiden? 
Det gör CNC filen större, men det är troligtvis inte så viktigt. 

Visa output filen 
“Ja” och “Nej” påverkar hur vida CNC filen visas I processfönstret. 

? Finns det någon anledning att inte alltid visa filen? 
Inte egentligen, visningen tar lite längre tid. 

Kopiera till backup mappen 

 
Bild 702 

Denna funktion kopierar den slutliga CNC filen till en backup mapp eller en USB sticka. Om det inte sitter 
någon USB sticka i datorn eller om det inte finns någon backup mapp så hoppar IGEMS över denna 
procedur.  
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Inställningar för rapporter 

 
Bild 703 

Inkludera detaljerad partinformation 
Denna inställning kontrollerar om jobbrapporten inkluderar endast en summering eller mer information om 
varje part. 

 
Bild 704 

Informationen ovan är endast inkluderad om denna funktion är aktiverad. 

Skapa rapport automatiskt 
Om denna funktion är aktiverad är det inte nödvändigt att trycka på “Rapport” knappen för att göra en 
rapport eftersom den görs automatiskt. Bestäm om rapportet ska genereras automatisk som en DOC fil eller 
PDF. 

? Finns det någon fördel med att använda DOC filer? 
DOC filen kan öppnas och ändras i WORD, men en PDF är endast läsbar. 

Rapportmapp 
Alla rapporter skapas I detta bibliotek: 

 
Bild 705 

Denna funktion kopierar den slutliga CNC filen till en backup mapp eller en USB sticka. Om det inte sitter 
någon USB sticka i datorn eller om det inte finns någon backup mapp så hoppar IGEMS över denna 
procedur. 
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15  CAM – Maskininställningar 

Detta kapitel innehåller information om hur du ställer in maskinen och dess utrusning. ”Maskininställningar” 
kommandot startar du genom ”Maskin” kommandot i setup menyn. 

 
Bild 706 

Följande dialogbox visas: 

 
Bild 707 

NOTERA! Om du inte har tillräcklig kunskap om maskinen bör du inte ändra några parametrar på en 
befintlig maskin. Om du vill testa olika inställningar rekommenderar vi att du gör skapar en testmaskin i 
IGEMS och ändrar i den maskinen. 

 
Bild 708 

 Välj “Skapa ny” och ange namnet “TEST” och tryck sedan på “Skapa” knappen. 

 
Bild 709 

TEST är nu den aktiva maskinen. 

 Tryck på ”Redigera” knappen. 
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15.1 Table layout 

 
Bild 710 

Maskinens orienteering på skärmen 
I IGEMS R10 definierar användaren maskinens koordinatsystem oavsett hur koordinatsystemet är definierat I 
IGEMS. Eftersom nya datorskärmar är bredare rekommenderar vi att maskinlayouten i IGEMS är definierad 
så att långsidan på maskinen är långsidan på skärmen. 

 
Bild 711 

Den svarta rektangeln på bilden är första verktyget. 

 
Bild 712 

Bredd 
Ange sidans längd på maskinen som ligger horisontellt med skärmen. 

Höjd 
Ange sidans längd på maskinen som ligger vertikalt med skärmen. 

Bommens längd 
Detta värde bör vara den maximal rörelsen från vänster verktyg så långt till vänster som möjligt till höger 
verktyg så långt till höger som möjligt. 

 
Bild 713 
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Detta värde används av simuleringen i postprocessen. 
Alla inställningar i bordslayouten bör nu förklara de fundamentala dimensionerna på maskinen. 

Koordinatsystem 

 
Bild 714 

I IGEMS R10 finns det ingen relation mellan koordinatsystemet från programmet och maskinen. Välj 
koordinatsystemet enligt maskinens layout på skärmen. 

Byt G2 och G3 
Enligt valda koordinatsystem 0-7 byts G2/G3 bågriktningar ut automatiskt. För att manuellt byta riktning 
aktiverar du denna funktion. 

15.2 Skärmunstycken 

 
Bild 715 

Om maskinen är utrusted med fler än ett verktyg behöver postprocessorn få reda på hur den ska hantera 
utrustningen. 

 
Bild 716 

Ange antal skärmunstycken. Inkludera inte märkning- och borrenheter. 

15.2.1 Automatiskt verktygsval 

 
Bild 717 

Om ett job behöver använda olika verktyg behöver postprocessorn veta hur den ska instruera maskinen vilka 
verktyg som är på och av. Gamla maskiner kan endast ha manuella brytare för att välja verktyg. Om aktiva 
verktyg kan ändras i CNC filen bör du aktivera denna inställning. 
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? Vad kommer att hända när jag byter verktyg om jag inte har automatiskt verktygsval,? 
Då kommer maskinen att stanna (M00) och operatören måste byta verktyg manuellt. 

 
Bild 718 

Fast eller normalt avstånd 
Detta värde används som standardvärde i ”Munstyckesinställningar” kommandot i ”Auto nest”. Att använda 
ett fast värde är viktigt för en maskin som inte har möjlighet att ändra munstyckessavstånd. 

Min munstyckesavstånd 
Detta värde används av den dynamiska munstycksfunktionen I “Auto nest”. “Auto nest” använder sig aldrig 
av mindre avstånd än detta värde. 

Max munstyckesavstånd 
Detta värde används också av den dynamiska munstycksfunktionen I “Auto nest”. “Auto nest” använder sig 
aldrig av större avstånd än detta värde. 

 
Bild 719 

 

Manuellt flyttbart munstyckesavstånd 
Använd detta alternative för att stanna maskinen så att operatören kan ändra munstyckesavståndet 
manuellt. 

CNC-flyttbara munstyckesavstånd 
Välj detta alternative om maskinen kan flytta munstycken på balken automatiskt. 

Rörelsehastighet 
Detta är hastigheten som används när munstycket flyttas på balken om munstycken kan flyttas med CNC. 
Värdet kan användas av postprocessorn och för tidsberäkningen. 

 
Bild 720 

Minsta munstycksavstånd 
Denna inställning styr over hur ej använda munstycken är parkerade på balken. 

 
Om denna inte är aktiverad kommer alla verktyg på balken att ha samma avstånd. 
I detta exempel används T2 och T3 för skärning och avståndet är 500mm. 

 
Bild 721 

Parkera ej använda munstycken 
Vissa maskinerkonstruktioner ställer ej använda munstycken I en parkeringsposition. Detta betyder att de 
inte förflyttas på balken om de inte används. Denna information brukar ge en korrektare simulering. 

 
Bild 722 
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Beräkna munstyckesoffset 

 
Bild 723 

När du använder munstycke 1 kommer koordinaterna alltid att beräknas efter detta verktyg. Men när du 
använder ett annat verktyg kontrollerar denna funktion hur maskinen fån koordinater. 
 

Exempel:  
När du använder endast munstycke 3 och avståndet mellan varje munstycke är 300mm. Är positionen 
X1000: Koordinaterna till första verktyget ger värdet i CNC filen: 1000-300-300=X400. 
Koordinater till första använda munstycket ger värdet i CNC filen: X1000. 

15.2.2 Munstyckets ytterdiameter 

 
Bild 724 

Detta värde används i “Tipp upp undvikare” i “Ordnings” kommandot. Den har ingen inverkan på den slutliga 
CNC filen eller postprocessorn. 

15.3 Z-axel styrning 

 
Bild 725 

IGEMS R10 stödjer fem olika metoder för kontroll av Z-axeln. Välj alla metoder som din maskin stödjer. I 
”Strategi” kommandot väljer du vilken metod du vill använda beroende på material och strategi. 

15.3.1 Fast Z-axel 

 
Bild 726 

Använd denna metod om maskinen inte kan roar Z-axeln från CNC filen eller om munstycket skall vara i 
samma höjd hela tiden. 
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15.3.2 CNC-styrd 

 
Bild 727 

Den CNC-styrda metoden har tre alternativ: 

Automatisk 
Detta alternative används om munstycken går upp och ner med samma koder som skärning PÅ och AV. 

Detta betyder att maskinen alltid kommer att flytta munstycket till översta position som definierats i ”Max Z-
axel förflyttning” mellan varje snitt. De olika inställningarna i strategin som kontrollerar lyftet av munstycken 
är inte tillgänglig. 

Efter M-koder 
Använd detta om separate M-koder används för att flytta munstycken upp och ned. Strategin kontrollerar 
om munstycken lyfts mellan olika händelser eller inte. Du kan inte kontrollera hur mycket munstycket höjs. 

Efter Z-koordinater 
Aktivera denna om maskinen stödjer förflyttningar med Z-koordinater. Dessa inställningar tillåter dig att ha 
olika värden på Z-axeln för olika händelser i ”Strategi” inställningarna. 

 
Bild 728 

Maximal Z-axel förflyttning 
Begränsningen för Z-axelns värde. Värdet bör mätas från bordsytan till den översta position för munstycket. 
För att inte överskrida detta värde bör du ange ett något lägre värde. 

 
Bild 729 

Maximal Z-axel förflyttningen som används av maskinen är detta värde minus tjockleken på materialet. 

Antal rörliga Z-axlar 

 
Bild 730 

Det är möjligt att lägga till med än ett munstycke på varje Z-axel. Bild 731 visar 6 munstycken, men endast 
2 rörliga axlar. Om antalet munstycken och antalet Z-axlar är olika finns det er manuellt munstycke avstånds 
förflyttning. 

Z-axel hastighet 
Z-axelns hastighet (axeln upp och ned) används i CNC filen. Den används också av simulation i 
tidsberäkningen. 

Acceleration 
Accelerationen för Z-axeln används för att få en mer korrekt tidsberäkning. Det påverkar inte CNC filen. 
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15.3.3 Efter höjd sensor 

 
Aktivera detta alternative om maskinen har en höjd sensor som kontrollerar Z-axeln. 
Funktionen har tre alternativ: 

Automatisk 
Detta alternativ används om höjdsensorn är aktiverad och avaktiverad med samma kod som skärningen. 
Detta betyder att maskinen alltid kommer att flytta munstycket till högsta position definierad efter “Max Z-
axel förflyttning” mellan varje skärning. De olika inställningarna i strategin som kontrollerar lyftet av 
munstycken är avaktiverad.  

Styrd av M-koder 
Denna koden används om separata M-koder aktiverar och avaktiverar höjdsensorn. Strategin kontrollerar om 
höjdsensorn sätts på och av mellan olika händelser. Du kan inte styra hur mycket munstycket skall lyftas. 

Styrd av Z-koordinater 
Aktivera denna om höjdsensorn kan användas tillsammans med Z-koordinater. Dessa inställningar tillåter 
användaren att ha olika värden på Z-axeln för olika händelser i ”Strategi” inställningarna (Borrning, 

märkning, håltagning för annat, skärning och förflyttning mellan parter). 

Min Z-axel förflyttning 

 
Bild 731 

Ställ in detta värde efter avståndet Z-axeln måste förflyttas uppåt före sensorn börjar lyftas upp från 
materialet. Beroende av postprocessorn kan detta värde även användas när Z-axeln förflyttas nedåt. 

15.3.4 Mätning i förväg 

Denna funktion är främst till för 5-axliga maskiner som inte kan utrustas med en höjdsensor och behöver 
kontrollera höjden under skärning. 

 
Bild 732 

Detta alternativ används på en maskin som inte har någon höjdsensor under skärningen. 

Efter plåt 

 
Bild 733 
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Denna metod mäter hela plåten i förväg. Den mäter endast punkter som ligger nära geometrin som skall 
skäras. 

Efter part 

 
Bild 734 

Denna metod är en kombination av mätning och skärning. Den mäter en geometri och sedan skär geometrin 
osv. 

Mät data 

 
Bild 735 

Max antal mätpunkter 
Detta värde påverkar storleken på mätrutnätet när du använder ”Efter plåt” alternativet. 200 punkter 

innebär ett rutnät på 10 x 20 eller 12 x 16 punkter, beroende av formen på plåten. 
Notera! Systemet mäter endast de punkter som ligger närmst geometrin. 

Avstånd mellan mätpunkter 
Detta värde ställer in maximal avståndet mellan mätpunkter när du använder ”Efter part” alternativet. 

Offset 

 
Bild 736 

IGEMS kan ställa in avståndet från mätutrustningen till skärpositionen. Det är viktigt att få rätt avstånd eller 
positioner. 

 
Bild 737 

Om dessa avstånd kontrolleras av kontrollern kan du ställa värdena på noll. 

15.3.5 Pneumatiskt slag 

Vissa maskiner är utrustade med ett “Pneumatiskt slag” som flyttar skärutrustningen upp/ned väldigt snabbt. 

 
Picture 738 

"pneumatiskt slag" kan kombineras med alla andra mätmetoder ovan. 
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15.4 Märkningverktyg 

 
Bild 739 

Märkningar kan användas i kombination med skärning. Märkning är användbart för identifikationer, 
brytlinjer, svetspositioner och mycket mer. Följande alternativ finns: 

Inga märkningsverktyg 
IGEMS kommer att hoppa over all märkningsinformation I CNC filen. 

Använd skärmunstycke som märkningsverktyg 
Detta är det mest vanliga alternativet som används på vatten-/laser-skärningsmaskiner. 

Använd speciellt märkningsverktyg 
Använd detta alternativ om det finns ett speciellt märkningsverktyg. Det kan vara puder, bläck etc. 

Offset 

 
Bild 740 

Offset kontrollerad av styrsystemet 
Använd detta alternativ om offseten från skärmunstycket till märkningsenheten hanteras av styrsystemet. 

Offset kontrollerad av CNC filen 
Använd detta alternativ om CNC filen skall skriva information som hanterar avståndet mellan skärmunstycket 
och märkningsenheten. 

 
Bild 741 

X-offset från skärmustycket 
Ange ett värde relaterat till hur maskinen är placerad på skärmen 

Y-offset från skärmustycket 
Ange ett värde relaterat till hur maskinen är placerad på skärmen 

Z-offset från skärmustycket 
Ange Z-axelns skillnad mellan skärmunstycket och märkningsenheten. 
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15.5 Borrverktyg 

 
Bild 742 

Om maskinen har borrenheter bör du aktivera kryssrutan ”Har borrverktyg”. 

Offseter 

Offset kontrollerad av styrsystemet 
Använd detta alternative om offseten från skärmunstycket till borrenheten hanteras av styrsystemet. 

Offset kontrollerad av CNC filen 
Använd detta alternative om CNC filen skall skriva information som hanterar avståndet mellan 
skärmunstycket och översta delen på borrenheten. 

Justerbar offset 
Om borrenheten är justerbar är det viktigt att offseten lätt kan justeras. Om denna kryssruta är ikryssad kan 
även offseten justeras från ”Strategi” fönstret. Om den inte är ikryssad kan den endast ändras från 
”Maskininställningar”. 

 
Bild 743 

X-offset från skärmustycket 
Ange ett värde relaterat till hur maskinen är placerad på skärmen 

Y-offset från skärmustycket 
Ange ett värde relaterat till hur maskinen är placerad på skärmen 

Z-offset från skärmustycket 
Ange Z-axelns skillnad mellan skärmunstycket och borrenheten. 

På verktyg 

 
Bild 744 

IGEMS stödjer borrverktyg som är placerade på alla huvud eller endast ett. Ett borrverktyg kan sättas på ett 
alternativt huvud. 
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Extra fördröjning rapport 

 
Bild 745 

När borrtiden beräknas använder IGEMS informationen från olika hastigheter relaterade till X, Y förflyttningar 
och Z-axeln. Den ”extra fördröjningen” används för att finjustera den beräknade skärtiden. 

15.6 Matningar 

 
Bild 746 

15.6.1 Snabbmatning 

För att få en bättre uppskattning av skärtiden bör du ange snabbmatningshastigheten och acceleration och 
retardation parametrarna. 

 
Bild 747 

Snabbmatningshastighet 
Ställ värdet av snabbmatningshastigheten som stödjs av maskinen. Värdena som anges påverkar inte CNC-
filen och är endast för beräkningar. 

Acceleration och inbromsning 
Om X och Y axlarna har olika värden använder du det minsta värdet av de två. 

15.6.2 Skärhastighet 

 
Bild 748 

Max skärmatning 
Ställ in dessa värden för önskad maximal skärhastighet. Om databasen genererar en snabbara hastighet än 
reducerar IGEMS hastigheten till ”Max skärmatning” värde. 

Min skär hastighet 
Om databas genererar ett värde som är för litet kommer IGEMS att runda upp hastigheten till detta värde. 

15.6.3 Max hastighet  för 5-axliga huvud 

 
Bild 749 

Den primära axeln I IGEMS kallas alltid för A och den sekundära för B. A och B hastigheten är beräknad från 
rörelsen och hastigheten från X och Y (A och B axlarna är slavar under X och Y rörelsen). Kinematiska 
konstruktioner (när den primära axeln är vertikal) kan ibland behöva extremt snabba rotationshastigheter. 
Genom att specificera maximala A och B hastigheten är det möjligt för IGEMS att beräkna en XY hastighet 
som aldrig går snabbare än maxhastigheten för A och B. 
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15.6.4 Hastighetslägen 

IGEMS fungerar I 4 olika hastighetslägen: 

Ingen matning 

 
Bild 750 

Detta läge används när CNC-systemer beräknar alla matningar. IGEMS använder en matning internt som 
heter ”Simuleringshastighet”. Denna matning är alltid den samma och ändras aldrig. 

? Finns det några nackdelar att beräkna matningen i styrsystemet? 
Ja, du kan inte göra kostnadsberäkningar och andra rapporter i förhand. 

Fast matning 
“Fast matning” kan sparas på att tjocklekar för alla material i materialdatabasen. När detta läge är vält 
använder IGEMS denna matning. Matningen kommer inte att ändras pga. skärkvalitet. 

Matningsinterpolering med CNC filen 
För att hålla ett bra skärresultat med snabb produktion måste skärhastigheten optimeras för materialet, 
tjockleken och geometrin. När matningsinterpolering används tar IGEMS hand om all matningsinterpolering. 
Detta ger en snabb produktion, ett väldigt bra resultat och ger också korrekta skärtider, rapporter och 

simuleringar. 

 
Bild 751 

När matningsinterpolering används kontrollerar IGEMS alla möjliga matningar i CNC filen. För att kunna ha 
en smidig acceleration och nedbromsning delas linjära och cirkulära förflyttningarna upp i kortare 
förflyttningar. Varje förflyttning ändrar matningen en aning. 

 
Bild 752 

För att göra en smidig acceleration delas förflyttningarna upp i kortare steg. I exemplet ovan kommer det att 
behövas 13 linjer i CNC filen för att göra denna rörelse. Mer eller mindre alla styrsystem kan använda denna 
funktion. 

Matningsinterpolering med maskinen 
Vissa styrsystem har funktioner som gör det möjligt att interpolera med matningen. 

 
Bild 753 

IGEMS teknologi för matningsinterpolering fungerar på Siemens FLIN/FNORM funktioner. Men andra 
styrsystem har liknande funktioner. Resultatet kommer att vara smidigare förflyttningar, kortare CNC filer, 
bättre resultat och kortare skärtider. 
Notera! Detta matningsläge är oanvändbart om maskinen inte stödjer matningsinterpolering. 
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15.7 Postprocessor 

 
Bild 754 

Dessa inställningar hanterar de fundamentala bitarna i postprocessorn, som namnet på filen och olika 
format. 

15.7.1 Välj postprocessor 

 
Bild 755 

Postprocessorn är en öppen textfil skriven I ILISP syntax. ILISP dokumentationen har detaljerad informtion 

om hur du ändrar eller utvecklar postprocessorer. För att göra en ny postprocessor trycker du på ”Ny” 
knappen och anger namnet på den nya postprocessorn. 

15.7.2 Output filen 

Postprocessorn skapar en fil som används av CNC maskinen. Inställningarna nedan beskriver reglerna för 
hur filen kan döpas. 

 
Bild 756 

Föreslå ritningsnamn som filnamn 
I detta fall kommer IGEMS att föreslå namnet på output filen att vara samma som ritningens namn. 

Föreslå ett nummer som output fil 
Många användare vill att namnet på output filen skalla vara ett nummer (100.CNC, 101.CNCm 102.CNC). 
Med denna inställning kommer numret att öka med ett för varje ny output fil som skapas. 

Fil prefix 
Ange om det skall vara något prefix före numret. 

Max namnlängd 
Ange längsta accepterade filnamn. 
Notera! Detta kontrollerar endast namnet och inte filändelsen. 

Filändelse 
Detta är filändelsen för output filen. 
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Följande tabell beskriver resultatet av olika inställningar: 

Fil prefix Max namnlängd Nummer Ändelse Resultat 

 8 100 .CNC 100.CNC 

P 8 101 .CNC P101.CNC 

P000000000 8 102 .CNC P0000102.CNC 

P00 10 103  P00103 

 3 1010 .CNC 010.CNC 

O 6 104 .DNC O104.DNC 

Lägg till information där CNC filen kommer att sparas i “Strategi” kommandot. 

15.7.3 Format 

 
Bild 757 

Decimaler förförflyttningar 
Denna inställning kontrollerar hur många decimaler som används för att beskriva förflyttningarna I output 
filen. Värdet genereras av (RTS <värde>) funktionen i postprocessorn. 

Decimaler för matningar 
Denna inställning kontrollerar hur många decimaler som används för att baskriva hastigheten i output filen.  
Värdet genereras av (RTS <värde>) funktionen i postprocessorn. 

Decimaler för vinklar 
Om du använder en 5-axlig maskin kontrollerar detta värde antalet decimaler. Värdet är genererad av (RTS 
<radie>) funktionen i postprocessorn. 

Decimaler för fördröjningar 
Denna kontrollerar hur många decimaler som används för förseningar i output filen. Värdet är genererad av 
(RTS <andra>) funktionen i postprocessorn. 

 
Bild 758 

Suppress trailing zeros 
Om denna kryssruta är ikryssad kommer alla trailing zeros att raderas. 
Exempel:10.000 kommer att bli 10. Och 10.100 kommer att bli 10.1. 

Suppress trailing dots 
Denna funktion är endast användbar om “Suppress trailing zeros” är ikryssad. 
Exempel: 10.000 kommer att bli 10 och 10.100 kommer att bli 10.1. 

15.7.4 Radnummer 

 
Bild 759 

Detta alternative kontrollerar ILISP funktionen (NTXT). Funktionen genererar en text med ökande nummer. 

Exempel: N10, N15, N20, N25 osv. Numren används i många styrsystem. Kryssa I rutan för att kontrollera 
om radnummer skal användas. Ställ in startvärdet och den inkrementella. 

15.7.5 Enheter 

 
Bild 760 

Genom att ställa detta värde på “Automatisk” blir output filen I samma enheter som ritningsfilen. 
Den kan också ställas in på ”Metrisk” eller ”Imperial”. Om denna inställningsfil är olik enheterna på ritningen 
kommer IGEMS att skalera output dimensionerna. 
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15.8 Geometri 

 
Bild 761 

15.8.1 Radie kompensering 

 
Bild 762 

Max verktygs diameter 
Detta är en väldigt viktig inställning som kontrollerar IGEMS geometrioptimering. Värdet bör alltid vara större 
än den största munstycksdiametern som används på maskinen. 

? Vad kommer att hända om detta värde är mindre? 
Maskinen kommer att stanna med ett konturfel. 

Kerf kompensation 
IGEMS stödjer tre olika alternativ: 

Beräknad in IGEMS 

 
Bild 763 

Med detta alternativ får hela verktygsbanan en offset av IGEMS. Storleken på kompensationen är den 

samma som munstycksradien. Det finns inga kerf instruktioner I CNC filen (G40 eller liknande kommer att 
användas). Koordinaterna i CNC filen är de samma som förflyttningen på maskinen. För att ändra 
måttsättningen på parter kör du postprocessorn igen. 

Beräknad i IGEMS och styrsystemet 

 
Bild 764 
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Med detta alternativ får hela verktygsbanan en offset av IGEMS. Storleken på kompenseringen är den 
samma som munstycksradien. Postprocessorn kommer lägga till kerf instruktioner (G41, G42 eller liknande). 
Idén bakom detta är att IGEMS kontrollerar större delen av kerf kompenseringen och maskinens styrsystem 
lägger till mindre kerf för att finjustera måttsättningen. Detta alternativ gör det möjligt att justera storleken 
på parten utan att skapa en ny CNC fil. 

Beräkna i styrsystemet 

 
Bild 765 

När du använder radiekompensering till höger eller vänster (G41, G42) beskriver koordinaterna I CNC filen 
storleken på parten (inte maskinens rörelse). Kerf kommer att läggas till i styrsystemet. Detta alternativ gör 
det möjligt att justera storleken på parten utan att skapa en ny CNC fil. 

15.8.2 Skärmatning beräknad från munstyckscentrum 

 
Bild 766 

När kerf beräknas I IGEMS utgår matningen alltid från munstyckets centrum. När du använder 
munstyckskompensering I maskinen har styrsystemet två alternativ. 
 
I exemplen har hålen en diameter på 1.5 och strålen 1.0. 

 
Bild 767 

I exempel A ligger det programmerade munstycket i centrumpunkt. I exempel B har den programmerade 
matningen ställts in att köra på konturen. Detta program är tre gånger så långt. För att få ett optimalt 
resultat är det viktigt för IGEMS att veta vilken metod styrsystemet kommer att använda. 

15.8.3 Avbryt kerf kompensation 

 
Bild 768 

Vissa styrsystem behöver göra en extra förflyttning för att avbryta kerf kompensationen. Om detta alternativ 
är ikryssat kommer en extra förflyttning att läggas till efter kerf kompensationen stängts av. Längden på 
förflyttningen är samma som verktygsdiametern och farten är samma som maxmatningen. 

15.8.4 Hörn radie 

 
Bild 769 

Följande bilder visar centrum av munstycket. När kerf kompenseringen är beräknad I maskinen kommer 
maskinen alltid att göra radier på ytterhörn. 

 
Bild 770 

Ingen radie (exempel A) 
Använd endast denna lösning när kerf kompenseringen beräknas I IGEMS. 
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Radie endast på innerhörn (exempel B) 
Om kerf beräknas I IGEMS kommer innerhörnets radie att vara halva skilnaden mellan ”Max 
munstycksdiameter” och den faktiska munstyckdiametern. Om kerf beräknas i styrsystemet kommer radien 
att vara hälften av ”Max munstycksdiameter”. 

Radie endast på ytterhörn (exempel C) 
Om kerf beräknas I styrsystemet kommer maskinen alltid att föra denna båge. Om kerf kontrolleras i IGEMS 
kan du sätta på eller av detta. 

Radie på inner och ytterhörn (exempel D) 
Kolla exempel B och C 

? Vilken kombination kommer att ge det bästa resultatet? 
Exempel A: Använd inte radie på inner eller ytterhörn. 

? Vad är de andra alternativen för? 
IGEMS stödjer många maskiner och visa maskiner behöver de andra alternativen. 

15.8.5 Radera korta linjer 

 
Bild 771 

Att använda korta linje I combination med kerf kompensering kan ibland orsaka problem. Linjära 
förflyttningar kortare än detta värde kommer att raderas från CNC filen. 

15.8.6 Dela långa objekt 

 
Bild 772 

Denna funktion delar upp långa linjer eller cirkulära förflyttningar i mindre steg. Det är lättast att starta om 

maskinen på en bra position om maskinen stannar. 

 
Bild 773 

15.8.7 Cirkulär rörelse 

 
Bild 774 

Cirkelcentrum 
Postprocessorn ger möjligheten att hårdkoda en av dessa två alternative. Om maskinen stödjer både dessa 
metoder väljer du vilken du vill använda. 

 
Bild 775 

Exempel 1 beskriver “Inkrementellt cirkelcentrum” och exempel 2 “Absolut cirkelcentrum”. På många 
styrsystem kan cirkelcentrum ställas in genom radien. Denna metod är också möjlig i postprocessorn. 
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Kortast korda 
Nästan alla styrsystem använder samma G-koder (G02 och G03) för att beskriva en båge och cirkel. Om 
avståndet från startpunkt till slutpunkt är näre kommer maskinen att göra en cirkel. 

 
Bild 776 

Om (B) är en kort båge kommer maskinen att göra en oönskad cirkel (C). 
Värdet på kortast korda måste vara stort nog att inga oönskade criklar görs. 
Om de är för korta kommer de ersättas med linjära rörelser. 

Största radie 
Ange storleken på den största radien eller cirkeln som stöds av styrsystemet. Om radien är större kommer 
den att vektoriseras. 

Vektoriseringsnoggranhet 

 
Bild 777 

Skillnaden mellan en vanlig båggeometri och linjerna kommer inte att överskriva 
vektoriseringsnoggranheten. 

Största segmentvinkel 
Detta värde styr den största segmentvinkeln som kommer att genereras av postprocessorn. Värdet kan vara 
från 1 till 360 grader. Om segmentvinkeln är större än detta värde kommer bågen att delas upp i delar. 

 
I exempel (A) är värdet satt till 360 grader och cirkelförflyttningen är inte delad. I exempel (B) ät värdet 180 

grader och i exempel (C) är värdet 120 grader. 
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15.9 5-Axlig kinematik 

 
Bild 778 

Ställ in till “Ingen” om maskinen inte har ett 5-axligt skärhuvud. 
Pilarna beskriver de positiva axelrörelserna. 

15.9.1 Fungerande 5-axliga huvud 
IGEMS har en inbyggd kinematisk modell för de flesta 5-axliga skärhuvuden. Andra konstruktioner än nedan 
kan definieras i postprocessorn.  

Vertikal-horisontell 

 
Bild 779 

I denna konstruktion är den primära rotationen vertikal och den sekundära är horisontell. Ställ in noll 
rotation på den vertikala axeln då layouten och axelriktning definieras på skärmen. 

Vertikal-lutad 

 
Bild 780 

I denna konstruktion är den primära rotationen vertikal. Den sekundära vinkeln kan ställas in till 45 eller 30 
grader. Det är möjligt arr definiera andra vinklar i postprocessorn.  Ställ in noll rotation på den vertikala 
axeln då layouten och axelriktning definieras på skärmen.  
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Lutad-Horisontell 

 
Bild 781 

I denna konstruktionen är den primära axeln lutad och den andra är horisontell. Den lutande vinkeln från 
vertikalen är 50 grader. Andra lutande vinklar kan definieras i postprocessorn. Ställ riktning av den primära 
axeln som i layouten och riktningen definieras på skärmen. 

I-HEAD 

 
Bild 782 

I denna konstruktion lutar den primära axeln och den sekundära är horisontell. Lutningens vinkel från 
vertikalen är 65 grader. Andra vinklar på lutningar kan definieras i postprocessorn. Ställ riktning av den 
primära axeln som i layouten och riktningen definieras på skärmen. 

Horisontell-Horisontell 

 
Bild 783 

I denna konstruktion är båda axlar horisontella. Ställ in riktningen på den primära axeln på layouten och 
riktningen definieras på skärmen. 

Andra inställningar 

 
Bild 784 

Full återspolning 
När den primära axeln har rotationsbegränsningar kan det vara nödvändigt att göra en återspolning när 
rotationen når sin gräns. Det finns två alternativ att göra 360 grader eller 180 grader återspolning. Kryssa i 
”Full återspolning” för 360 grader. 

? Vilket är bäst? 
Det beror på hur mycket huvudet kan rotera. Full återspolning ger en bättre utgångsposition för munstycket 
och bättre kvalitet och noggrannhet. 
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Parkerings läge 

 
Bild 785 

Denna inställning är endast viktig om den primära axeln är vertikal. Den kontrollerar vinkeln på den primära 
axeln i parkerings läge. 

15.9.2 Primär axel 

 
Bild 786 

Om konstruktionen har rotationsbegränsningar för den primära axeln bör du kryssa i denna kryssruta. Ställ 
in maximal och minimal rotation för axeln. Systemet kommer automatiskt generera en återspolning om det 
behövs. Axelns riktning bör alltid anges som "Right hand rules". Layout och axelriktning definieras på 
skärmen. 

Reverserad riktning 
Om den primära axeln är definieras i motsatt riktning i styrsystemet kryssar du i denna ruta. 

15.9.3 Sekundär axel 

 
Bild 787 

Ange min och max vinkel för den sekundära axeln. Om axelriktningen är definieras I motsatt riktning kryssar 
du i “Reverserad sekundär axel”. 

15.10 Skärningsutrustning 

 
Bild 788 

IGEMS är designer för AWJ med stödjer även andra skärmaskiner. Välj vilken maskintyp maskinen skall 
ställas in för. 
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15.10.1 Abrasiv vattenskärning 

 
Bild 789 

Generell maskinmatningsfaktor 
Om det verkar so matt alla skärvärden I materialdatabasen är för låga eller för höga kan du ändra dem 
globalt genom att ändra ”Generell maskinmatningsfaktor”. 
Exemplet nedan visar hög matning och låg matning för rostfritt stål 12mm. 

 
Bild 790 

När “Generell maskinmatningsfaktor” är ändrad till 1.20 kommer farten att öka med 20% 

 
Bild 791 

Värdet nedan är för samma material och skärparametrar. 

 
Bild 792 

? Varför kan inte alla använda samma maskinmatningsfaktor? 
Det finn många tillverkare av skärutrustning på marknaden och det är stor skillnad på kvalitet. 

15.10.2 Pump och tryckinställningar 

 
Bild 793 

Pump av/på styrt från CNC fil 
Kryssa i detta alternativ om systemet kan sätta av/på pumpen från CNC filen. Det är möjligt att kontrollera 
oavsett om detta är gjort i ”Strategi” eller inte. 

Manuell tryckinställning 
Om systemet inte kan ändra tryck kommer maskinen att stanna och operatören kan ändra trycket manuellt. 

Hög/låg trycks kontroll 

Många system har två nivåer på trycket. Högt och lågt. Kryssa i detta alternativ om systemet kan hoppa 
mellan dessa två genom M-koder. 

Variabelt tryck 
Välj denna inställning om systemet steglöst kan hantera tryck. 
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Minska tryck 

 
Bild 794 

 
Kryssa I detta alternativ om systemet reducerar trycket med en ventil. 
Om systemet inte har någon utrustning för att släppa trycket är det möjligt att reducera trycket genom att 
göra en extra håltagning. Den extra håltagningen kommer att göras på en befintlig håltagning. 

Pumpstorlek 

 
Bild 795 

Detta refererar till motorstorleken. 

Max pumptryck 
Ställ värdet för hösta möjliga tryck. Det kommer inte att vara möjligt att ställa in högre tryck än detta I 
“Strategi” eller “Material” inställningar. 

Min pumptryck 
Ställ värdet för minsta möjliga tryck. Det kommer inte att vara möjligt att ställa in lägre tryck än detta I 

“Strategi” eller “Material” inställningar. 

Tryckfall 
Uppskatta tryckfallet mellan pumpen och munstycket. 
Några exempel: 

Bar Huvud Orifice Rör Längd Förlust 

3800 1 0.25 (10) ¼ 10 6 bar 

4100 2 0.25 (10) ¼ 10 23 bar 

4100 4 0.36 (14) ¼ 30 825 bar 

15.10.3 Abrasiv inställningar 

 
Bild 796 

Hantera abrasiv manuellt 
Kryssa I denna funktion om systemet inte kan ändra mängden av abrasiv från instruktioner a CNC filen. För 
att ändra mängden abrasiv kommer maskinen stanna och operatören manuellt justera abrasiven. 

Hög och låg abrasivmängd 
Kryssa I denna ruta om systemet kan växla mellan två olika mängder abrasiv. 

Variabel abrasiv kontroll 
Kryssa denna ruta om systemet steglöst kan hantera mängden abrasiv . 

Vatten och abrasiv kontrollerad genom olika koder. 
Kryssa I denna ruta om du använder separata M-koder för vatten och abrasiv. 

Min och Max abrasiv 

 
Bild 797 

Ange “Min” och “Max” mängden abrasiv som kan användas av systemet. 

Orifices, abrasivrör och abrasivkvalitet 
För att undvika att välja utrustning som inte stöds kryssar du i er utrustning nedan. 
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Bild 798 

Märkningsfördröjning 
Denna information behövs om skärmunstycket används som märkningsverktyg. 

 
Bild 799 

De första två värdena behövs endast om abrasiven används för märkning. 
“Före rörelse” finns det en fördröjning mellan Vatten På och första förflyttning. 

Fördröjning före håltagning 

 
Bild 800 

Dessa värden hanterar fördröjningen mellan vatten och abrasiv På/Av. 

Skärfördröjning 

 
Bild 801 

Dessa värden hanterar fördröjningen mellan vatten och abrasiv På/Av. 
“Före rörelse” är det samma som “minimal håltagningstid”. 

? Varför finns det separata fördröjningar för håltagningar och skärning? 
Håltagning använder oftast andra tryck och abrasivinställningar. Det är därför det är vanligt att använda 
olika värden. 

Diverse 

 
Bild 802 

Rapport extra 
Detta är den extra tid som läggs till på skärtiden för varje märkning, håltagning och skärning. Detta gör det 
möjligt att finjustera den uppskattade skärtiden. 

Högre tryck 
Detta är fördröjningstiden som används om trycket ökar. 

Lägre tryck 
Detta är fördröjningstiden som används om trycket minskar 

Efter skärning 
Detta är fördröjningstiden mellan Vatten Av och snabbmatningen. 
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15.10.4 Ren vattenskärning 

 
Bild 803 

Denna maskintyp har inte lika många inställningar. 

Max pumptryck 
Ställ in detta värde till högst möjliga för maskinen. 

Pump på/av kontrollerad från CNC filen 
Kryssa i detta alternativ om systemet kan sätta på/av pumpen från CNC filen. Kontrollera om detta görs i 
”Strategi”. 

Efter håltagning och skärning 

 
Bild 804 

"Efter håltagning" är samma som “Min håltagningstid”. ”Efter skärning” är fördröjningstiden mellan Vatten 
Av och snabbmatningsförflyttningen. 
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16  Organizer 

"Organizer" är en separat modul I IGEMS som används för att lagra partfiler och relevant information 
bunden till parterna. Information om parterna lagras i en inbäddad SQL databas. Själva parterna lagras i 
partbiblioteket i den delade mappen. 

16.1 Registrera 

 
Bild 805 

"Registrera" kommandot lägger till information till databasen och sparar parten som en separat DIG fil. 

 
Bild 806 

Starta kommandot och välj parterna ovan så kommer följande dialogruta upp: 

 
Bild 807 

Tryck på ”Registrera” knappen om informationen är korrekt. 

 
Bild 808 

Registrerade parter visas då i blå färg. 

? Kan parterna registreras med en verktygsbana? 
Ja, men du kommer förmodligen få ett bättre resultat när du nestar om du inte har någon verktygsbana. 

16.1.1 Part information 

Redigera partinformationen genom att dubbelklicka på en registrerad part. 
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Bild 809 

Vanliga partegenskaper 

 
Bild 810 

Förutom fältet “Producerad” är informationen identisk för icke-registrerade och registrerade parter. Det 
”Producerade” värdet kommer att ha en räknare om skärordningen är inkluderad med regitreringen. 

Utökade partegenskaper 

 
Bild 811 

Lägg till extra information på parterna. 

Notera! Detta är fri textinformation som kan användas av rapporter eller postprocessorer. 

Filer 
Det är möjligt att lägga till länkar till filer på datorn eller nätverket. Dubbelklicka på filen så associeras 
filtypen med ett program. Starta sedan programmet här ifrån. 

Skall produceras 

 
Bild 812 

Det kan vara effektivt att registrera en skapad part för uppskattning av priser. Om en bekräftelse behövs 
före skärningen starter kryssar du av denna ruta. Om parten är klar för produktion bör du kryssa i rutan. 
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Användarvariabler 

 
Bild 813 

“Användarvariabler” definieras i “Avancerat” inställningarna i ”Organizer” dialogboxen. ”Användarvariabler” 
har 5 olika typer av variabler: Listor, Reals, Heltal, Strängar och Datum. 

16.2 Organizer 

 
Bild 814 

Använd “Organizer” kommandot för att se och infoga lagrade parter till ritningen. 

 
Bild 815 

Denna dialogbox hanterar all funktioner i ”Organizer”. 

16.2.1 Fördefinierade profiler 

 
Bild 816 

Filter används för att snabbt sortera efter olika typer av parter och dess attribut, som material, tjocklek eller 

produktionsdatum. Profilen innehåller regler för vilka parter som skall visas, vilka kolumner som skall vara 
synliga och sorteringsordningen. Profiler som börjar eller slutar med ”*” är fördefinierade och går inte att 
ändra. Följande två profiler är fördefinierade: 
*Show all* 
Denna visar alla parter. 
*Insert* 
Denna visas alla parter med samma material som är aktiverat I IGEMS. 

16.2.2 Användardefinierade profiler 

 
Bild 817 

Klicka på “+” knappen för att skapa en ny filterprofil. 
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Bild 818 

Ange ett namn. 

 
Bild 819 

Filter 
Använd dialogboxen för filter för att definiera regler för vilka parter som skall vara synliga på skärmen. 

 
Bild 820 

Synliga kolumner 

 
Bild 821 

Använd kryssrutorna för att kontrollera vilken kolumn som skall visas. 

Kolumnposition 

 
Bild 822 

Håll nere vänster musknapp och dra kolumnen dit du vill. 

Sortering 

 
Bild 

Sortera listan genom att klicka på en kolumn. Klicka på samma kolumn flera gånger för att byta mellan 
ökande eller minskande ordning. Håll nere ”Ctrl” knappen medan du klickar på en annan kolumn för att 
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definiera underordningar. Om några värden i kolumn (A) är samma kommer de bli sorterade efter kolumn 
(B) osv. 

Spara 

 
Bild 823 

Tryck på “Spara” knappen när den nya profilen är definierad. 

16.2.3 Infoga parter till ritning 

 
Bild 824 

Kryssa I de parter du vill lägga till och tryck på “Infoga” knappen. 

 
Bild 825 

IGEMS kommer prompt att välja position för infogning för var part. 

16.2.4 Användar variablel 

 
Bild 826 

Tryck på “Settings” knappen för att skapa “Användar variable” som kan låsas på parter. 

 
Bild 827 

16.2.5 Diverse 

 
Bild 828 

Egenskaper 
Att klicka på “Egenskaper” knappen är samma so matt dubbelklicka på en part i listan. Detta kommer att 
visa information om parten. 
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Radera 
Parter kan raderas från databasen när de är ikryssade i listan. Vi rekommenderar att inte radera parter från 
databasen. 

Rapport 
"Rapport" knappen skapar en rapport på alla ikryssade parter. 

Ny databas 
"Organizer" är förinstallerad med en prov-databas. För att börja med en ny databas, raderar du hela 
”Organizer” biblioteket. En ny tom databas kommer då automatiskt skapas när du startar IGEMS. 
”Organizer” ligger i den delade mappen. 

Backup 
Vi rekommenderar att ta backup på “Organizer” databasen med jämna mellanrum. Kopiera hela delade 
mappen och lagra den på ett säkert ställe. 

16.2.6 Uppdatera maskin och material 

 
Bild 829 

Denna funktion ändrar de valda parter till det material och maskin som är aktivt I IGEMS. Funktionen är 
användbar om namnet på materialet är ändrat i IGEMS eller om du uppdaterar från en äldre ”Organizer”. 

16.3 Automatisk nedräkning 

 
Bild 830 

Inkludera en skärordning om du vill att “Organizer” ska göra en automatisk nedräkning för återstående 
parter som skall produceras. 

 
Bild 831 

Detta exempel visar en mix av parter. Några är redan definierade I “Organizer” medan andra inte är det. När 
denna information registreras kommer följande dialogbox: 

 
Bild 832 

Detta kommer att göra en ny mix av parter som kommer registreras och det kommer att räkna det 
producerade värdet på dessa parter. 
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17  Nest kommandon 

"Nest" kommandon används för att automatiskt placera parter på en plåt och minimera spill. 

17.1 Snabb nest 

 
Bild 833 

Kortkommando "Q" 
Detta kommando positionerar individuella parter med ett fördefinierat avstånd i relation till andra parter. 
”Snabb nest” fungerar med parter eller stängda geometrier. Starta kommandot och välj parten som skall 
flyttas.  

 
Bild 834 

Flytta parten så att den överlappar en annan part (B). 

 
Bild 835 

Part (A) flyttas automatiskt ut från part (B) till ett korrekt avstånd. Klicka på höger musknapp för en lista 
med olika alternativ. 

 
Bild 836 

De flesta av alternativen är självförklarande. 
K: Återställ 
När en part är roterad kommer detta kommando att återställa partens vinkel. 
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M: Växla Flytta/Kopiera 
Normalläget är kopiering. Använd detta kommando för att växla mellan dessa två lägen. 
A: Parallell 
Detta gör automatiskt så att parten blir parallel med en kant. 

 
Bild 837 

Håll kanten av part (A) på kanten av part (B) vid punkt (C). 

 
Bild 838 

Tryck på kortkommando A så kommer dessa två parter att bli parallella. 
D: Växla partavstånd 
Materialinställningarna definierar partavstånd (0) och det kan finnas ett specialavstånd. ”D” knappen 
kommer att växla mellan dessa två avstånd. 
C: Specialavstånd 
Använd detta alternative för att definiera ett specialavstånd. 

17.2 Singel nest 

 
Bild 839 

"Singel nest" behandlar en typ av geometri på en rektangulär yta som definieras av två punkter. Det är 
möjligt att nesta parter och stängda geometrier. Kommandot kommer att nesta så många parter som får 
plats på den definierade ytan. Gör en part från en cirkel. Starta kommandot och välj parten. 

 
Bild 840 

Ställ önskat avstånd och antal rotationssteg. Tryck “OK” och definiera två hörnpunkter för nestytan. 

 
Bild 841 

Detta skulle kunna vara resultatet av nesten. 
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Bild 842 

Tryck på “Esc” när du nestar oregelbundna parter för att avbryta nesten. 

 
Bild 843 

Information om antal parter mm. finns i nedre vänster hörn. 

17.3 Rektangel nest 

 
Bild 844 

"Rektangel nest" är särskilt designad för att fungera väl med rektangulära parter. Välj flera parter samtidigt. 
Kommandot har en räknare för att undvika att för många parter nestas. 

 
Bild 845 

Detta exempel använder fyra parter. Kvantiteten är ställd till 10 på varje part. Starta kommandot och välj 
parterna. 

 
Bild 846 

Med “Auto nest” modulen kan du välja en eller flera plåtar. Annars kan endast en rektangulär nästyta 
definieras av två punkter. 

 
Bild 847 

Nedre vänstra hornet kommer att visa hur många parter som nestades och utnyttjandegraden i procent 
baserad på den upptagna rektangulära ytan som används. Tryck ”Esc” för att avbryta nesten. 
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17.4 Auto nest 

 
Bild 848 

"Auto nest" är en ren form nest modul som automatiskt nestar flera parter till en plåt. ”Auto nest” stödjer 
också nest med flera huvuden i olika kombinationer. Den kan nesta parter i hål på andra parter. 

 
Bild 849 

Starta kommandot och välj parter att nesta. 

 
Bild 850 

17.4.1 Part inställningar 

 
Bild 851 

Följande parametrar kan ändras individuellt på varje part. Sälj en eller flera parter i listan ”med ”Ctrl” eller 
”Shift” knappen). 
"Återstående": Detta visar antalet parter som fortfarande återstår att nestas från den önskade kvantiteten. 
"Rotation": IGEMS ställer roteringen till automatisk som standardrotation. Ändra rotationen från listan. 
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17.4.2 Generella inställningar 

Följande inställningar är vanliga för alla parter och plåtar som används I nesten: 

Part avstånd 
Detta kommando föreslår alltid part avståndet för det specifika materialet. 

Antal verktyg 

 
Bild 852 

Välj antal verktyg som skall användas för nestning. För att använda ett variabelt antal verktyg ställer du in 
högsta antal verktyg du vill använda. Om variabel numret för verktyg används kommer några parter att 
skäras med 4 verktyg, andra med 3, 2 eller 1. Algoritmen försöker alltid att använda så många verktyg som 
möjligt. 

Verktygsavstånd 

 
Bild 853 

"Värde": Samma avstånd kommer att användas hela tiden och distansen kan ställas in manuellt. 
"Dynamisk": Ett variabelt avstånd mellan min och max begränsningar beskrivna i maskininställningar.  
"Lika": Plåten delas in i antalet verktyg och avståndet är resultatet. 

Starthörn 

 
Bild 854 

Varierad 
"Rutnäts noggrannhet": Auto nest skapar internt ett rektangulärt rutnät på ytan som används för nesten. Ett 
högt värde betyder att nesten tar längre tid, men partavstånd kan bli mer precisa. Ett lågt värde ger en 
snabb nest, men partavståndet är inte lika precist. 

17.4.3 Utför nest 

Tryck på "NEST" knappen och välj plåtarna parterna ska placeras på. Om några plåtar redan har parter, 
måste dessa också väljas. 

 
Bild 855 

Nest resultatet uppdateras i realtid. När optimalt resultat är uppnått trycker du på “Stop” knappen. 
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Bild 856 

Bild 858 visar ett möjligt nest resultat. 

17.5 Nest rapport  

 
Bild 857 

"Nest rapporten" är en av flera rapporter IGEMS kan gröa. Starta kommandot och välj plåt och parter för att 
generera en rapport. 
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18  APPAR 

 
Bild 858 

Denna modul kan användas för att utveckla speciella appar och kommandon för IGEMS genom att använda 
programspråket ILISP. Informationen om hur du gör applikationer kommer endast finnas på Engelska och 
finns inte med i denna dokumentation. Endast information om hur du laddar in en app finns med: 

18.1 Ladda in app 

 
Bild 859 

Starta kommandot så kommer följande dialogbox upp: 

 
Bild 860 

Klicka på “Addera” knappen och välj vilken .LSP fil du vill addera. Ett litet test ligger I APP mappen IGEMS 
programbibliotek. 
Välj ….IGEMS_R10\APP\ANIMALDEMO\ANIMALDEMO.LSP 

 
Bild 861 

Ge appen ett namn. 

 
Bild 862 

Applikationer kan grupperas tillsammans i menyn. 
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Bild 863 

Tryck på “Bild” knappen och välj en bild i samma mapp som .LSP filen. Klicka “OK” för att ladda in den första 
appen. 

 
Bild 864 

Detta är endast ett exempel på hur du laddar in appar. 

 
Bild 865 

Om du är intresserad av hur man gör appar kan du ladda ned ILISP programmerar handbok från 
www.igems.se 
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19  Slutord 

Denna handbok beskriver programvaran vid publicering. Vårt mål med programmet är att ha en hög 
utvecklingstakt. Om du har en äldre version av programvaran kan det finnas delar som inte sammanfaller 
med denna handbok. 
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