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There are no translations availableEbben a cikksorozatban egy hobbi CNC eszterga kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l olvashattok

Â

A hajÃ³m Ã©pÃ-tÃ©se kÃ¶zben sokszor olyan esztergÃ¡lyos feladattal talÃ¡lkoztam, amikor valamibÅ‘l tÃ¶bb egyforma darabot
kellett elkÃ©szÃ-tenem. Mivel csak hagyomÃ¡nyos kÃ©stÃ¡maszos faesztergÃ¡m van, ezÃ©rt ez szÃ¡momra nem olyan
egyszerÅ± dolog.

Mivel az esztergÃ¡mat mÃ¡r fÃ¶lszereltem tÃ¶bbfÃ©le tokmÃ¡nnyal, mÃ¡r csak a mÃ©rettartÃ¡s, az egyforma munkadarabok
elkÃ©szÃ-tÃ©se volt a â€žnagy feladatâ€•. HÃ¡t erre igazÃ¡bÃ³l egy CNC gÃ©p lenne jÃ³, mert az akÃ¡r eltÃ¡rolt programbÃ³l is
mondjuk oszlopot, vagy bÃ¡rmi mÃ¡st. KÃ¶rÃ¼lnÃ©ztem itthon, Ã©s rÃ¡jÃ¶ttem, hogy minden megvan, ami a kis CNC
elÅ‘Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz kell.

Â

ElsÅ‘ Ã©s legfontosabb: egy X-Y elmozdulÃ¡st precÃ-zen tudÃ³, szerszÃ¡m befogÃ¡sra alkalmas asztal. MÃ©g Ã©vekkel ezelÅ‘t
vÃ¡sÃ¡roltam egy Proxxon tip. KÃ©t oordinÃ¡tÃ¡s asztalkÃ¡t, amely kÃ©zi tekerÅ‘kkel akÃ¡r 0,5 szÃ¡zad millimÃ©terben is Ã¡llÃ-t
PrÃ-ma Ã©s pontos, csak roppant rossz volt tekerni, Ã-gy elÂ is tettem kÃ©sÅ‘bbre... KitÃ©rÃ©se X irÃ¡nyban kb. 180 mm, Y
irÃ¡nyban kb. 100 mm. Mi lenne ha ezt valahogy az eszterga tokmÃ¡ny kÃ¶zelÃ©be rÃ¶gzÃ-tenÃ©m, Ã©s esetleg valami vezÃ©
hajtÃ¡ssal nem Ã©n, hanem mondjuk egy szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p esztergÃ¡lna sok egyforma dolgotÂ Â -termÃ©szetesen a hajÃ³mho
Ez a kis asztalka, ha jÃ³l tudom Conrad-os szÃ¡rmazÃ©k, kb. 20 000 Ft-ba kerÃ¼lt akkor.

Nagyobb kÃ¶ltsÃ©gbe mÃ¡r nem vertem magam, a tÃ¶bbi szÃ¼ksÃ©ges dolog mÃ¡r jÃ³ kÃ¶zelÃ-tÃ©ssel megvolt. Amint a
fotÃ³rÃ³l is lÃ¡thatÃ³, a fÅ‘bb gÃ©pÃ©szeten mÃ¡r tÃºl vagyok. A tekerÅ‘ket eltÃ¡volÃ-tottam, maradt egy-egy alumÃ-nium tÃ¡rcsa
amelyekre egy-egy nagyobb Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± fogaskereket ragasztottam, majd csavarral is megerÅ‘sÃ-tettem.

Â

Â

A mÃ¡sodik legfontosabb dolog a hajtÃ¡s. Ezeket egy snack automatÃ¡bÃ³lÂ kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶ztem. 24V-os egyenÃ¡ramÃº motor,
Ã¡ttÃ©tellel egybeÃ©pÃ-tve â€“ ilyet Ãºgysem tudnÃ©k csinÃ¡lni. A jÃ³ benne, hogy be lehet szerezni, Ã©s a kimenÅ‘ fogaskerek
illeszkedik a tÃ¡rcsÃ¡ra rÃ¶gzÃ-tett kerÃ©khez. Elektromosan kÃ¶nnyÅ± irÃ¡nyt vÃ¡ltani, csak a polaritÃ¡st kell a kapcsok kÃ¶zÃ
fÃ¶lcserÃ©lni.
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A harmadik lÃ©nyeges dolog: tudjuk hogy hol tart a hajtÃ¡sunk, vagyis egy-egy elmozdulÃ¡s jeladÃ³. Ilyenem is volt Ã©ppen,
bÃ¡r elÅ‘tte kivÃ©geztem egy rÃ©gi gÃ¶rgÅ‘s egeret. Az egÃ©rben 1 pÃ¡r igen jÃ³ optikai jeladÃ³ van, amit nehezen tudtam voln
megfelelÅ‘en rÃ¶gzÃ-teni. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³Â elfordulÃ¡s-irÃ¡ny jeladÃ³ mellett dÃ¶ntÃ¶ttem. Ez egy egyszerÅ± mechanikus
szerkezet, amely egy kÃ¶rÃ¼lfordulÃ¡s alatt 24 jelet tud adni. Nekem csak a jelek darabszÃ¡ma az Ã©rdekes, hiszen azt
eleve tudnom kell, hogy merre forog a motor.

Â

AmirÅ‘l mÃ©g nem volt szÃ³, hogy mivel Ã©pÃ-tettem Ã¶ssze mindezeket az alkatrÃ©szeket.

HÃ¡t nyÃ¡k.-al.

BocsÃ¡nat! Ez a nyomtatott Ã¡ramkÃ¶ri lemez rÃ¶vidÃ-tett neve. ÃœvegszÃ¡las alaphordozÃ³, egyik oldalÃ¡n rÃ©z bevonattal.
KellÅ‘en szilÃ¡rd, a rezes fele pedig forraszthatÃ³, Ã-gy a hajtÃ¡sok rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re jÃ³l fel tudtam hasznÃ¡lni.

Â

Â

A hajtÃ¡s nem csak motorbÃ³l Ã©s Ã¡ttÃ©telbÅ‘l Ã¡ll, de hozzÃ¡ tartozik az elektronika is, ami mozgatja. Ã–sszesen 8 tranzisztor
Ã¡ldoztam erre a cÃ©lra, ezzel mÃ¡r az irÃ¡nyvÃ¡ltÃ¡s is megvalÃ³sÃ-thatÃ³. Mivel a motorok nem jelentenek komoly terhelÃ©st,
ezÃ©rt az elektromos rÃ©szekkel majdnem meg is volnÃ¡nk. A jeladÃ³k miatt mÃ©g kell egy 5V-os segÃ©d tÃ¡p, meg kÃ©t plus
ellenÃ¡llÃ¡s.Â

TulajdonkÃ©ppen a hardware kÃ©sz van. Mi is vezÃ©rli? â€“ hÃ¡t egy PC hagyomÃ¡nyos nyomtatÃ³ kimenete. 8 kimenet biztos
van rajta, meg 4-5 bemenettel is rendelkezik.

Â

A negyedik fontos dolog, a program, ami a hÃ¡tralÃ©vÅ‘ feladatokat megoldja.

Mit is kell tudnia a programnak?
1. Tudjunk benne rajzokat (terveket) kÃ©szÃ-teni
2. Ezek mentÃ©se, ÃºjbÃ³li betÃ¶ltÃ©se meg legyen oldva
3. A tervbÅ‘l tudjon valami futtathatÃ³ kÃ³dot gyÃ¡rtani a gÃ©pÃ¼nk szÃ¡mÃ¡ra
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4. TermÃ©szetesen ezzel a kÃ³ddal megfelelÅ‘en irÃ¡nyÃ-tsa a kis gÃ©pet
5. Ã‰s nÃ©mi diagnosztika, tesztelÃ©sre, ellenÅ‘rzÃ©sre

Rajzok, tervek kÃ©szÃ-tÃ©se:

MibÅ‘l is Ã¡ll egy ilyen rajz? VonalakbÃ³l, meg Ã-vekbÅ‘l. Az Ã-vek szÃ¡molgatÃ¡sa nem egyszerÅ±, ezÃ©rt rakjuk Ã¶ssze az
Ã-veket 4-5 ferde (Ã¡tlÃ³s) vonalbÃ³l. Ã•gy mÃ¡r csak vonalakkal kell foglalkozni. NÃ©hÃ¡ny egyszerÅ± utasÃ-tÃ¡st talÃ¡ltam ki,
ezeket gombnyomÃ¡sra elÅ‘ lehet csalni, Ã©s csak a szÃ¼ksÃ©ges mÃ©retet vagy mÃ©reteket kell beÃ-rni. XLINE; YLINE;
AT_LO stb.

Minden mÃ©retet a kezdÅ‘ponthoz kÃ©pest kell megadni, Ã©s az egyszerÅ±sÃ©g kedvÃ©Ã©rt tizedmillimÃ©terben. A RAJZOL
gombra kattintva meg is nÃ©zhetjÃ¼k, amit alkottunk â€“ termÃ©szetesen addig korrigÃ¡lhatÃ³ a terv, amÃ-g jÃ³nak nem
Ã-tÃ©ljÃ¼k. A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ Ã¡gyÃº tervet kb. fÃ©l Ã³ra alatt Ã-rtam be. MÅ±kÃ¶dik a mentÃ©s funkciÃ³ is, Ã-g
hÃ©ten ismÃ©t hozzÃ¡ lehet nyÃºlni, ha szÃ¼ksÃ©ges. A programba sorokat lehet beszÃºrni, tehÃ¡t az Ã-vet kÃ¶zelÃ-tÅ‘ Ã¡tlÃ³
vonalakbÃ³l akÃ¡r tÃ¶bbet is be lehet szerkeszteni.
AzÃ©rt ilyen egyszerÅ± a program nyelve, hogy kÃ¶nnyÅ± legyen az Ã©rtelmezÃ©se a gÃ©p hajtÃ¡sa szÃ¡mÃ¡ra.

Fent a program Ã-rÃ¡s kÃ©pernyÅ‘je lÃ¡thatÃ³.
A bal oldali rÃ©szben Ã-rjuk a vezÃ©rlÅ‘ programot (tulajdonkÃ©ppen mÃ©retezÃ¼nk). FÃ¶nt pedig a fÃ©lkÃ©sz, vagy kÃ©sz
mÅ±vÃ¼nket lÃ¡thatjuk.

A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©pernyÅ‘ a kÃ©sz program lefordÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s futtatÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡l. KÃ©t dolog szembetÅ±nik. Kicsit el va
torzÃ-tva a rajz, Ã©s be van feketÃ-tve â€“ ennek az az oka, hogy igazÃ¡bÃ³l ebbÅ‘l a rajzbÃ³l szÃ¡moljuk ki, hogy tÃ¶rtÃ©njen a
esztergÃ¡lÃ¡s. ElÅ‘tolÃ¡s, egy sor, majd elÅ‘tolÃ¡s Ãºj sor visszafelÃ©, Ã©s Ã-gy tovÃ¡bb... ezt a mÃ³dszert vÃ¡lasztottam, mert e
leggyorsabb. A program mikÃ¶zben kiszÃ¡moljaÂ a szÃ¼ksÃ©ges lÃ©pÃ©seket, mindig kifelÃ© kikerÃ¼li a fekete rÃ©szeket, Ã
lassan elÅ‘tÅ±nik a tervezett forma.

AzÃ©rt torz a rajz, mert itt a legkisebb egysÃ©g az egy kÃ©ppont, tehÃ¡t ez meg fogja hatÃ¡rozni a gÃ©p majdani felbontÃ¡sÃ¡t.
EzÃ©rt ezt a lehetÅ‘sÃ©gekhez kÃ©pest szÃ©thÃºztam. Illetve az Ã¡tlÃ³k kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz mÃ©g egy plusz: mivel egy kÃ©ppo
irÃ¡nyba 4 lÃ©pÃ©s, Y-ba pedig 2 â€“ ezÃ©rt amikor Ã¡tlÃ³t csinÃ¡l, azt fÃ¶lbontja a lehetÅ‘ legkisebb lÃ©pcsÅ‘kre. FÃ¶lbontÃ¡s
beszÃ©lek, ami az Ã¡ttÃ©telek Ã©s a jeladÃ³ kialakÃ-tÃ¡sÃ¡bÃ³l eredÅ‘en egy Ã¡llandÃ³ Ã©rtÃ©k. A kis CNC egy lÃ©pÃ©se 0,0
vagy Y irÃ¡nyba.

Lesznek mÃ©g itt problÃ©mÃ¡k a kÃ©s vastagsÃ¡gÃ¡val kapcsolatban is. Ez elvileg korrigÃ¡lhatÃ³ lesz programbÃ³l. Nagyon
vÃ©kony kÃ©sben gondolkodom â€“ mondjuk 0,2-0,3mm-ben.

A mostani Ã¡llapot: mÃ¡r futtathatÃ³ a lefordÃ-tott program, mÃ©g ugyan nem lÃ¡tott esztergÃ¡t. Tesztelni kell az elmozdulÃ¡sok
pontossÃ¡gÃ¡t â€“ nem lehetnek tÃºllÃ¶vÃ©sek, tÃ©vesztÃ©sek. Â
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KÃ¶zben eltelt kÃ©t nap â€“ Ãºjabb tapasztalatok vannak:

Ãšgy nÃ©z ki, hogy program vÃ©grehajtÃ¡s szÃ©pen mÅ±kÃ¶dik. MiutÃ¡n kÃ©sz, visszaÃ¡ll a kezdÅ‘ pontra 1 tized mm-en belÃ
Ennek nagyon Ã¶rÃ¼lÃ¶k, mert a hajtÃ¡s ezzel gyakorlatilag kÃ©sz.
Sajnos maga a vÃ©grehajtÃ¡s sebessÃ©ge elÃ©g lassÃº. GyorsÃ-tsunk rajta....

1.Nehogy tÃ©vesztÃ©s legyen, a motorokat eddig 12V-rÃ³l jÃ¡rattam (egyÃ©bkÃ©nt 24V-osak)Â Printer portrÃ³l mÃ©g egy
kimenetet fÃ¶lhasznÃ¡lva Ã©pÃ-tettem egy gyorsabb fokozatot az X tengelynek. EzutÃ¡n kis program igazÃ-tÃ¡s kÃ¶vetkezett.
Most lassan indul, majd gyorsabbra vÃ¡lt, Ã©s a leÃ¡llÃ¡s elÅ‘tt ismÃ©t lassÃ-t. MÃ©g mindig nem tÃ©veszt, tehÃ¡t ez is mÅ±kÃ

2.Nagyon kicsi alap-elÅ‘tolÃ¡st Ã¡llÃ-tottam be kezdÃ©snek, ezt a duplÃ¡jÃ¡ra vettem, ami Ã-gy mos kb. 0.15 mm. A futÃ¡si idÅ‘
megfelezÅ‘dÃ¶tt. (Itt mÃ©g van tovÃ¡bbi tartalÃ©k...)

3.Nem jÃ³, ha egy Ã¶sszetettebb munkadarabot egÃ©sz hosszÃ¡ban mindig vÃ©gigjÃ¡r oda-vissza, hiszen lehetnek olyan
nagyobb Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± rÃ©szei, amik gyakorlatilag hamar elkÃ©szÃ¼lnek. JÃ³ lenne rÃ©szekre osztani a munkadarabot, egy-e
rÃ©szt kÃ©szre esztergÃ¡lni Ã©s utÃ¡na lÃ©pni a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©sz megmunkÃ¡lÃ¡sÃ¡ra. Ezzel lÃ©nyegesen kevesebb a â€ž
mozgÃ¡s. Ehhez csak a programot kellett kicsit fejleszteni. Most 10 kÃ¼lÃ¶n rÃ©sz programozhatÃ³.

FolytatÃ¡s kÃ¶vetkezik...

Â {mospagebreak title=2. rÃ©sz}

HÃ¡t jÃ³cskÃ¡n belepte a fÅ±rÃ©szpor a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pet...Â egyszÃ³val: mÅ±kÃ¶dik!
Â

TalÃ¡ltam egy fenÃ©k nÃ©lkÃ¼li rozsdamentes dobozt, amibe bÅ‘ven belefÃ©rt a 24V-os tÃ¡pegysÃ©g, meg az elektronika. Ka
egy elÅ‘lapot, amely a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³. A nagy piros kapcsolÃ³ a fÅ‘kapcsolÃ³; a nagy piros nyomÃ³gomb a sebessÃ©g fokoza
kapcsolÃ³ja. VÃ©gÃ¼l egy sajÃ¡t gyÃ¡rtÃ¡sÃº botkormÃ¡ny a kezdÅ‘ pozicionÃ¡lÃ¡shoz, meg esetleg a kÃ©zi esztergÃ¡lÃ¡shoz.
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 1 March, 2021, 13:19

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

egÃ©sznek a tetejÃ©re csavaroztam az X-Y asztalkÃ¡t. Ã–sszessÃ©gÃ©ben Ã-gy felrÃ¶gzÃ-tve a kÃ-nai faesztergÃ¡ra, az aszt
sÃ-kja kb. 4mm-rel alacsonyabb, mint a tokmÃ¡ny tengelye. Ide pont befÃ©r egy alkalmas kÃ©s â€“ remÃ©lem!

Â

Â

Â

Â

Â

Valahogy Ã-gy mutat Ã¶sszeÃ¡llÃ-tva. A finom munkÃ¡khoz Ã¡tvÃ¡ltottam fÃºrÃ³gÃ©p tokmÃ¡nyra. A megtervezett kÃ©startÃ³m
mÃ©g nincs meg, de elhatÃ¡roztam, hogy legalÃ¡bb egy prÃ³ba menetet kiprÃ³bÃ¡lok. A legkisebb faragÃ³kÃ©s pengÃ©je jÃ³na
tÅ±nt esztergakÃ©s gyanÃ¡nt â€“ persze kis igazÃ-tÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en. Az asztalhoz kÃ©t lÃ©pcsÅ‘s leszorÃ-tÃ³ tartozik, ebbÅ‘l az
elegendÅ‘ volt a kis penge befogÃ¡sÃ¡ra. A kÃ©zi prÃ³ba nem tartott sokÃ¡: fadarab befogÃ¡s, megforgatÃ¡s, majd a
botkormÃ¡nyt megragadva esztergÃ¡lÃ¡s. Viszi, nem tÃ¶rt el, Ã©s nem is repÃ¼lt a szemem kÃ¶zÃ© â€“ megy ez. JÃ¶het az Ã©
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p. Program indÃ-tÃ¡s, Ãºj fadarab, eszterga indul, START.

Â

Â

Â

Â

SzÃ©pen komÃ³tosan jÃ¡rkÃ¡lt a kÃ©s, Ã©s lassan elÅ‘jÃ¶tt a programban megtervezett oszlop. A kÃ©pen jÃ³l lÃ¡thatÃ³ a kÃ©s
rÃ¶gzÃ-tÃ©se. Mivel a hardware-t mÃ¡r korÃ¡bban sokat jÃ¡rattam a program Ã-rÃ¡sa kÃ¶zben, ezÃ©rt csak a kÃ©sen, meg az
elÅ‘tolÃ¡son izgultam, mert kÃ©st Ã©lezni a mai napig nem tudok tisztessÃ©gesen. Minden egyben maradt, sÅ‘t a program
egyszer csak bejelzett, hogy Å‘ mÃ¡r kÃ©sz van. Az oszlop is elkÃ©szÃ¼lt! MinÅ‘sÃ©gre csak egy finom csiszolÃ³papÃ-ros
utÃ³kezelÃ©st igÃ©nyelt. Gyorsan daraboltam mÃ©g nyersanyagot, aztÃ¡n Ãºjra START. Egy-egy munkadarab elkÃ©szÃ¼ltÃ©
kÃ©s kezdÅ‘ pozÃ-ciÃ³ba tÃ©r vissza, nem kell Ãºjra Ã¡llÃ-tgatni... ez mÃ¡r sorozatgyÃ¡rtÃ¡s.

Â
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Â

Â

Most inkÃ¡bb a gÃ©pÃ©sz tapasztalatokrÃ³l Ã-rok, mert azt lÃ©nyegesebbnek tartom.

A hajtÃ¡ssal nem volt gond, szÃ©pen tette a dolgÃ¡t. Az X-Y asztal bÅ‘ven elÃ©g pontos, a
motorok tÃ¶bb Ã³rÃ¡s hasznÃ¡lat utÃ¡n sem melegedtek fÃ¶l komolyan.

Az Ã¡ltalam Ã-rt vezÃ©rlÅ‘ programban kisebb hiÃ¡nyossÃ¡gokat talÃ¡ltam, de ezt hamar orvosolni tudom. Ezek most az
esztergÃ¡lÃ¡sban nem akadÃ¡lyoztak, ezÃ©rt hanyagoltam Å‘ket.

Egy dolog viszont nagyon fontos: mivel a program szÃ¡molja a jeladÃ³k lÃ©pÃ©seit, ezÃ©rt fontos, hogy a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p ne
mÃ¡ssal szÃ³rakozzon â€“ gondolok itt vÃ-ruskeresÃ©sre, meg egyÃ©b per pillanat szÃ¼ksÃ©gtelen futÃ³ alkalmazÃ¡sra. EzÃ©
kÃ¶vetkezÅ‘kÃ©ppen esztergÃ¡lok: nternet kapcsolat letiltÃ¡s (hogy ne jÃ¶jjÃ¶n vÃ-rus..), vÃ-ruskeresÅ‘ kikapcsolÃ¡s, ezutÃ¡n
jÃ¶het az szterga program.
Ha mÃ¡r a programrÃ³l van szÃ³: Delphi 3 programnyelven Ã-rtam, ez a rÃ©gi Pascal folytatÃ¡sa Windows kÃ¶rnyezetben.
Win 98-tÃ³l, XP-n, VistÃ¡n, Ã©s Windows7-en is fut. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb PC igÃ©nye nincs, nem is kell erÅ‘s Ã©s gyors
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p hozzÃ¡. A legfontosabb a klasszikus nyomtatÃ³ port (Dsub 25 â€“ Ã¶s anya csatlakozÃ³).

Az esztergÃ¡lÃ¡srÃ³l: a keskeny kÃ©s, plÃ¡ne ha jÃ³l van kÃ¶szÃ¶rÃ¼lve, mÅ±kÃ¶dÅ‘kÃ©pes Ã¶tlet. Az enyÃ©m kicsit hajladoz
irÃ¡nyvÃ¡ltÃ¡sok Ã©s az Ãºjabb fogÃ¡s utÃ¡n, de tette a dolgÃ¡t. AlakÃ-tottam kicsit a terven - a munkadarab vÃ©geire 1-1 mm
beszÃºrÃ¡st tettem, mert ezzel a kÃ©ssel nem mertem egy befejezÅ‘ leszÃºrÃ¡st sem tenni, de Ã-gy a mÃ©retek jÃ³l lÃ¡thatÃ³k Ã
nem kell az oszlopok hosszÃ¡t becslÃ©ssel megadni.

KÃ¶vetkezÅ‘ kÃ¶nnyÃ-tÃ©s: a nyersanyagon eleve bejelÃ¶ltem a hasznos hosszt, Ã©s ezt a jelzÃ©st Ã¡llÃ-tottam az
alaphelyzetben lÃ©vÅ‘ kÃ©s elÃ© â€“ Ã-gy lehet, hogy a vÃ©gÃ©n a kÃ©s a levegÅ‘ben kever, de akkor mÃ¡r a vÃ©gsÅ‘ 1mmbeszÃºrÃ¡son munkÃ¡lkodik, ami szÃ¡momra haszontalan, ott kifÃºjhatja magÃ¡t (hÅ±lhet â€“ mondjuk).

FolyamatÃ¡t tekintve: a START gomb megnyomÃ¡sa utÃ¡n nem sok teendÅ‘ van, Ã©n leginkÃ¡bb elÅ‘kÃ©szÃ-tettem a
nyersanyagot, hogy gyorsan tudjam ÃºjraindÃ-tani. KÃ¶zben azÃ©rt csak kireszeltem egy komolyabb kÃ©st, bÃ¡r ez mos mÃ©g
kicsit vastagabb. Ezt mÃ¡r tisztessÃ©gesen tudtam rÃ¶gzÃ-teni. SzÃ©pen dolgozik, de Ã©szrevehetÅ‘ a kÃ©s vastagsÃ¡gÃ¡nak
vÃ¡ltozÃ¡sa azokon a munkadarabokon, amelyeken keskeny gyÅ±rÅ±k vannak. A gyÅ±rÅ±k kicsit vÃ©konyabbak lettek. Ez
normÃ¡lis dolog, elegÃ¡nsan programbÃ³l kellene korrigÃ¡lni â€“ erre mÃ©g alszom pÃ¡rat. EgyszerÅ±bb kicsit torzÃ-tani a terve
legfÃ¶ljebb kÃ©szÃ¼l pÃ¡r prÃ³badarab.

UtÃ³irat:

JÃ³magam sem hittem, hogy ilyen kÃ¶nnyen beindul a tÃ¶rpe CNC. A hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘s idÅ‘mbÅ‘l kb. kÃ©t hetet Ã¡ldoztam rÃ¡, d
most mÃ¡r biztosan tudom, hogy megtÃ©rÃ¼l a befektetett idÅ‘ Ã©s munka. Nem egy kapkodÃ³s gÃ©p, de a kÃ¶zÃ©psÅ‘
Ã¡gyÃºfedÃ©lzethez valÃ³ belsÅ‘ oszlopaim (12), vizes vÃ¶drÃ¶k, homok tÃ¡rolÃ³k (ezek mÃ¡r fÃ¶lszerelÃ©si tÃ¡rgyak) 15-15 db
mind elkÃ©szÃ¼lt a hÃ©t vÃ©gÃ©n. SzÃ³val ami kicsi Ã©s forgÃ¡stest, az OK.

MÃ©g egy dolog: ha valaki kedvet kapna a kis berendezÃ©s megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez, annak szÃ-vesen segÃ-tek, a program ped
FREE (de csak ehhez a gÃ©phez jÃ³!)
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