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I.  INLEIDING 

Het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, 

afdeling techniek en design, heeft heel wat 

technische richtingen. Hier leren de leerlingen uit de 

mechanische richtingen wat een CNC-machine is en 

hoe dergelijke machines moeten bediend worden. 

Het PTI heeft grote maar ook kleinere CNC-

machines staan. Ook in de Universiteit Gent campus 

Kortrijk, leren er EM studenten de theorie rond een 

CNC-machine en volgt er daarna een praktijkles in 

PTI. De leerlingen van het PTI en de studenten van 

UGent werken beide met het Siemens NX 

softwarepakket. Er zijn twee kleinere didactische 

CNC-machines aanwezig in het PTI die nood hebben 

aan een upgrade. Door deze upgrade zal het mogelijk 

zijn om een CNC-programma te genereren via 

Siemens NX en te verwerken via de controller van de 

machine. Zo kan het gemaakte programma dan ook 

effectief getest worden en staan theorie en praktijk 

dichter bij elkaar. Een foto van de didactische frees 

CNC machine is afgebeeld op Figuur 1. 

 

 

                                                           
 

 

 

Het ontwerpen van 3D onderdelen in Siemens NX is 

het CAD (Computer Aided Design) gedeelte. Het 

omzetten van dit ontwerp naar een programma is het 

CAM (Computer Aided Manufacturing) gedeelte. 

Daarna komt het post-processen waardoor de 

programma’s omgezet worden in een CNC code. 

Door deze upgrade zal het CAD, CAM en post-

processen duidelijker zijn voor de studenten. Dit is 

belangrijk omdat dit ten hedendaagse quasi overal 

aanwezig is in de industrie. Denk hierbij aan de auto- 

[1], metaal- [2], luchtvaart industrie [3] en nog zo 

veel meer. Met behulp van deze masterthesis is het 

dus mogelijk om op een kleinere machine te leren 

werken, wat in de industrie op relatief grotere en 

meer uitgebreide machines gebeurt. De volgende 

Figuur 2 [4] geeft een overzicht van de werkwijze 

van CAD naar CAM. Door hier een goede flow in te 

steken en terug te koppelen, kunnen onderdelen 

gemakkelijk verbeterd worden. 

 

 
Vroeger, rond het jaar 1982, sprak men van winsten 

van 10% voor het installeren van CAD/CAM [5] 

onderdelen. De markstudie van bron [6] toont aan, 
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Figuur 1: Didactische frees CNC machine 

Figuur 2: CAD/CAM werkwijze [4] 
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dat tussen het jaar 1984 en 1989, dat er al een deftig 

verschil te zien is qua opbrengsten door het 

implementeren van CAD/CAM. Zo zou er op 5 jaar 

tijd ongeveer 7 keer meer winst zijn. Op de dag van 

vandaag is CAD/CAM software onmisbaar. 

Hierdoor zou een bedrijf zonder CAD/CAM 

software onnoembare verliezen doen door hier niet 

in te investeren. Enkele algemene voordelen [7] van 

CAD/CAM zijn: 

 Snelle ontwikkeling van nieuwe producten 

 Korte cyclustijden 

 Het gebruik van superieure CAD / CAM 

 Modulair ontwerp en technologie 

 Zeer flexibele machines en apparatuur 

 Korte en snelle verwerking 

 Zeer flexibele en responsieve processen 

 Het gebruik van een vast model 

II.  DOELSTELLINGEN 

Deze masterproef handelt rond het upgraden van de 

didactische frees CNC-machine en het ontwikkelen 

van een post-processor via Siemens NX. Op die 

manier wordt er een koppeling gemaakt tussen een 

CNC-machine en de Siemens NX CAD-CAM 

software. De ombouw van de machine gebeurt met 

de gekozen CNC-controller die uit een marktstudie 

volgt. 3D onderdelen worden dan in Siemens NX 

getekend en verwerkt via de Manufacturing 

omgeving van deze software. Hieruit komt 

vervolgens een gegenereerd CNC programma met 

G- en M-codes uit de Siemens NX software. De 

gemaakte post-processor zorgt voor de exact 

benodigde code dat de nieuwe CNC-controller van 

de CNC-machine kan verwerken. Extra 

handleidingen maken werken op de machine en 

configuratie voor aanpassingen of uitbereidingen 

mogelijk. 

III.  RESULTATEN 

In een eerste stap wordt de werking van de bestaande 

machine bestudeerd. Daaruit bleek dat het mogelijk 

was om de stappenmotoren met stappenmotor driver 

en ook de freesspindel motor met 

frequentieomvormer te behouden. Ook een 

opstelling met een microcontroller die verbonden 

was met de machine garandeerde de werking van de 

stappenmotoren. Vervolgens volgde een marktstudie 

rond CNC controllers. Hiervoor werd er bij de 

bedrijven EMCO De Ridder, Beckhoff, CSMIO, 

Automotion/Schneider, Siemens, Fagor en 

Heidenhain een aanvraag gedaan om zo de best 

mogelijke oplossing te bepalen. Na het overlopen 

van de voor- en nadelen met het PTI en de 

promotoren, bleek de oplossing met de CSMIO CNC 

controller de beste oplossing te zijn in deze situatie. 

Deze oplossing werd de “Retrofit” oplossing 

genoemd. De argumenten die aanleiding gaven tot de 

beslissing zijn: het is de goedkoopste oplossing, het 

is een uitdaging om de machine zelf om te bouwen, 

een goede werking is mogelijk na de ombouw en de 

uitbreiding voor extra assen en onderdelen is 

gemakkelijk. Het programma om deze controller aan 

te studeren heet Mach4. Dit programma is eveneens 

in staat een CNC code in te laden en uit te voeren. 

Enkele voordelen van dit programma zijn: het 3D 

opvolgen van het pad, de soft-limits van assen van de 

machine zijn zichtbaar, uitbreiding en configuratie is 

gemakkelijk, simuleren is mogelijk zonder werking 

van de machine en er is een goed overzicht van alle 

mogelijkheden. Al deze pluspunten gaven de 

aanleiding om de machine om te bouwen met de 

benodigde onderdelen. Het volgende onderdeel 

beschrijft vier verschillende 3D modellen om zo 

studenten de flow van 3D tot werkelijkheid aan te 

leren. De volgende Figuur 3 toont de flow die 

gevolgd moet worden in deze situatie. 

 

 

Stap 7: Uitvoeren van CNC code in Mach4

Stap 6: Parameters bijwerken en bijhorende 
handelingen uitvoeren

Stap 5: Stuk opspannen en werkstuk nulpunt kiezen

Stap 4: CNC code inladen in Mach4 software

Stap 3: Omzetten van programma naar CNC code met 
bijhorende post-processor

Stap 2: Programma's maken in NX Manufacturing

Stap 1: 3D model modelleren

Figuur 3: Flow 3D naar uitvoeren 
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Daarom is er een overzicht aanwezig van de 

belangrijkste functies in het Siemens NX 

Manufacturing gedeelte dat helpt om stap 2 van de 

flow degelijk uit te voeren. Zo is het makkelijker om 

de verschillende gemaakte modellen tot een goed 

einde te brengen. De modellen zijn zo opgebouwd 

zodat er relatief eenvoudige tot iets meer complexe 

modellen gemaakt werden die elk dan verschillende 

functies uitvoert. Elk model is stap per stap 

besproken zodat de verwerking in de Manufacturing 

omgeving verder kan gebeuren. Een volgende 

paragraaf beschrijft hoe het genereren van een CNC 

code met Siemens NX tot stand komt. Daarna is er 

een handleiding aanwezig die er ervoor zorgt dat de 

voornaamste onderdelen in Mach4 gekend zijn en het 

uitvoeren van een CNC code mogelijk maakt. Als 

studenten al deze stappen doorlopen is mogelijk om 

een eigen 3D model te verwerken via Siemens NX 

en uiteindelijk uit te voeren op de omgebouwde 

machine. Hierdoor komt de koppeling tussen het 

virtuele en werkelijke gebeuren dichter bij elkaar. 

Als laatste is er een hoofdstuk besteed aan de 

configuratie van de post-processor en de configuratie 

van alle ingangen, uitgangen en andere parameters in 

Mach4. Op deze manier is het eenvoudiger om later 

de post-processor en de configuratie in Mach4 aan te 

passen of te gebruiken. 

IV.  BESLUIT 

 

De stappen in het “Resultaat” gedeelte zijn 

uitgevoerd en de verwachte doelen zijn behaald 

waardoor het nu mogelijk is een werkelijk onderdeel 

te maken vanuit een 3D tekening. Uitbreidbaarheid 

van de machine is gemakkelijk dus is het mogelijk 

hierop eventueel verder te bouwen. Enkele 

voorbeelden van uitbreiding kan de volgende zijn: 

een extra as om het werkstuk rond te draaien en zo 

rondom bewerkingen te kunnen uitvoeren, een 

encoder monteren op de spindel-as om zo draad te 

kunnen tappen, een extra module monteren om te 

kunnen joggen of een voeler voorzien om precies een 

werkstuknulpunt te bepalen. Omdat er een tweede 

niet omgebouwde machine is, kan deze masterproef 

ook hulp bieden bij het ombouwen van dit toestel. 
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