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JOHDANTO
Tervetuloa tutustumaan Omat osat - Suklaamuotti -harjoituskirjaan. Tällä kurssilla tutustumme 
sydämenmuotoisen makeismuotin suunnitteluun ja valmistukseen. Aloitamme harjoituskirjan 
sydänsolidista, josta rautalanka- ja CAD-työkalujen avulla luodaan makeismuotti. Erilaisten rouhinta- ja 
viimeistelytyöstöratojen avulla malli ohjelmoidaan ja tarkistetaan, että työstö onnistuu. Sitten luodaan 
NC-koodi postprosessoimalla työstöradat ja lopuksi makeismuotti työstetään.

Tämä harjoituskirja tarjoaa perustekniikan muotin luomiseen ja lähtökohdan Mastercamin käyttöön, 
jossa voidaan luoda lisää haastavia kappaleita.

Harjoituskirjassa opitaan
 l Ymmärtämään perustavia rautalangan ja solidin luomisen työkaluja ja sitä, kuinka niillä luodaan 

monitahoinen solidi

 l Ohjelmoimaan kappale rouhinta- ja viimeistelyratojen avulla

 l Kiinnittämään kappale turvallisesti

 l Tarkastamaan työstöradat Mastercam Simulatorilla

 l Työstämään makeismuotti valmiiksi

HUOMAUTUS
Harjoituskirjan kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitu muuttaa; värit 
eivät siten välttämättä täsmää Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai 
niiden tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 l Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.

 l Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin taitoihin. 
Suosittelemme, että tehtävät suoritetaan annetussa järjestyksessä.

 l Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa neuvota toisin, tallenna 
tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee 
Mastercam 2020 työasemalta.

 l Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset oletusasetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston lataamiseksi.

Mastercam Quick Part käyttöliittymän avaaminen
HUOMAUTUS
Omat osat harjoituskirjoissa lähtökohtana on, että käyttäjillä on oppilaitoslisenssi ja 
Mastercam käyttöliittymä. Quick Part käyttöliittymää ei tarvitse asentaa harjoituskirjojen 
tekemistä varten. Quick Part käyttöliittymää voidaan käyttää vain oppilaitoslisenssin 
yhteydessä.
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Quick Part käyttöliittymä on riisuttu versio Mastercam käyttöliittymästä; siitä puuttuvat jiotkut 
monimutkaisimmat toiminnot. Kun Mastercam käynnistetään, avautuu seuraava kehote:

Valitse Quick Part. Jos haluat palata tavalliseen Mastercam käyttöliittymään, Mastercam on suljettava ja 
käynnistettävä uudelleen. Valitse sitten Normaali.

Mastercamin kappaletiedostot
Kappaletiedostot ovat .mcam -formaatissa. Kappaletiedostot avautuvat sekä teollisuus- että 
oppilaitoslisenssillä. Oppilaitoslisenssillä avatut tiedostot tallennetaan .emcam tiedostotarkentimella. 
Tämä ei vaikuta harjoituskirjan suorittamiseen.

Materiaali
Seuraavia materiaaleja, ja sen seurauksena koneemärittelyä, leikkuunopeuksia ja työkaluja suositellaan 
tätä harjoituskirjaa varten. Tästä poikkeavien materiaalien käyttö vaikuttaa työkalujen ja työstöratojen 
asetuksiin.

Työstettävän materiaalin tulisi riittää valmiiseen muottiin kokoa 100 mm x 100 mm x 25 mm /oppilas.

 l Elintarvikemuovi, valkoinen polyeteeni sahattuna 100 mm x 100 mm x 25 mm kappaleisiin

 l Wilton-karamellitikkuja (tai vastaavia) halkaisijaltaan 5 mm ja pituudeltaan 152 mm.

Työstöone- ja työkaluvaatimukset
VAROITUS
Harjoituskirjassa käytetään määrättyä työstökonetta ja materiaalia. Harjoituskirjan 
suosittelemat asetukset, työkalut ja leikkuunopeudet perustuvat tämän koneen ja 
materiaalin käyttöön. Omat tuloksesi ja kokemuksesi voivat vaihdella riippuen käytettävästä 
työstökoneesta, sen iästä, kunnosta ja työkaluista ja valitusta työstömateriaalista.

Harjoituskirjan opiskelua varten suositellaan seuraavaa:
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 l Miniminä pienehkö, perusjyrsinkone, jolla voidaan työstää kovaa muovia ja jossa voidaan 
valmistaa kappale aihiosta, joka on 100 mm x 100 mm ja Z-korkeudessa 100 mm.

 l Ruuvipuristin

 l 6.0 mm tappijyrsin

 l 3 mm pallopäinen jyrsin

Mastercam opiskeluversion hankkiminen
Mastercamin opiskeluversio (HLE, Home Learning Edition) on Mastercamin ilmainen versio, jolla voi 
harjoitella mallinnusta ja työstöratojen luontia ilman Mastercamin täyttä versiota. Opiskeluversiolla voi 
tallentaa Mastercam-tiedostoja, mutta niitä ei voi postprosessoida.

Mastercam opiskeluversion saa ilmaiseksi osoitteesta: mastercam.fi

Omat osat - Suklaamuotti—Johdanto

https://signup.mastercam.com/demo-hle
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LUKU 1 

SYDÄMEN MUOTTIMALLI
Tässä luvussa suunnitellaan sydämen muotoinen makeismuotti. Lähtökohtana on solidi, jonka avulla 
luodaan sydämen muoto käyttämällä Mastercamin desing (CAD) -työkaluja.

Tässä luvussa opitaan

 l Tasojen merkitys

 l Rautalankageometrian ja solidin CAD-työkalujen käyttö geometrian luomiseksi

 l Luomaan muotin runkokappale

1: Mastercamin konfigurointi
Tässä harjoituksessa Mastercam avataan ja järjestelmän yksiköiksi konfiguroidaan metriset yksiköt.

 1. Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla:

 a. Kaksoisklikkaa Mastercamin kuvaketta työpöydällä. 

TAI

 b. Valitse Mastercam Windowsin Käynnistä –valikosta.

 2. Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:

 a. Klikkaa Tiedosto-välilehteä.

 b. Valitse Konfigurointi Mastercamin Backstage-ikkunasta avataksesi Ohjelman 
konfigurointi -valintaikkunan.

 c. Valitse ...\mcamx.config <mm> Nykyinen-pudotusvalikosta. 

 d. Klikkaa OK.

2: Tiedoston avaaminen ja tasoihin tutustuminen
Tässä harjoituksessa avataan harjoituskirjan Sydän_mm.mcam -tiedosto ja tutustutaan Tasojen hallintaan.
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 1. Klikkaa Tiedosto, Avaa ja avaa harjoituskirjan Sydän_mm.mcam.

 2. Tallenna kappale nimellä Sydän_mm-XXX.mcam, jossa XXX vastaa nimikirjaimiasi, jolloin alkuperäinen 
tiedosto säilyy muuttumattomana.

 3. Klikkaa sydäntä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Päältä (työkoord.).

 4. Aseta solidi näytön keskelle klikkaamalla uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla 
Sovita.
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 5. Avaa Tasojen hallintaikkuna klikkaamalla Tasot. Hallintaikkunassa on kaksi tasoa, taso 1, jossa on 
sydän ja taso 101, joka sisältää ruuvipuristimen.

 

HUOMAUTUS
Numero-sarakkeen vihreä tarkistusmerkki tarkoittaa sitä, että taso 1 on aktiivinen. 
Aktiivinen taso on aina näkyvä taso, jota ilmentää X-merkki Näkyvä-sarakkeessa.

 6. Tee puristin näkyväksi klikkaamalla tason 101 Näkyvä-saraketta ja klikkaa taso 101 aktiiviseksi 
tasoksi klikkaamalla tason Numero-saraketta.
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 7. Piilota taso 1 klikkaamalla ja poistamalla Näkyvä-sarakkeen X. Nyt vain ruuvipuristimen pitäisi 
näkyä grafiikassa.

 8. Ennen kuin siirrytään eteenpäin, palauta taso 1 aktiiviseksi ja piilota ruuvipuristin klikkaamalla 
tason 101 Näkyvä-saraketta. Tällä tavoin varmistutaan, ettei muottigeometriaa luotaessa 
epähuomiossa valita puristinta.

 9. Tallenna tiedosto.

3: Solidin muokkaaminen
Tässä harjoituksessa muokataan solidin sisäpuolista terävää reunaa, jossa sydän liittyy muotokäyriin. 
Sydämen terävän reunan pyöristäminen juohevoittaa ja parantaa pintojen välistä siirtymää, jolloin 
lopputuloksena makeinen irtoaa muotista helpommin.
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 1. Avaa Mastercamissa tiedosto Sydän_mm-XX.mcam, joka tallennettiin edellisessä harjoituksessa.

 2. Aktivoi Läpikuultava-vaihtopainike ja aseta tilarivin 2D/3D-painike 2D-asetukselle. Kun asetat 
konstruktiotilaksi 2D, kaikki luotava geometria asetetaan aktiiviseen Z-syvyyteen 
yhdensuuntaiseksi aktiivisen konstruktiosuunnan (Päältä (työkoord.) kanssa.

 

 3. Pidä hiiren keskipainike alas painettuna ja kierrä sydäntä kunnes seuraavassa kuvassa näkyvä 
sisäinen terävä reuna näkyy.

Reuna pehmennetään Mastercamin CAD-toiminnoilla.

 4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Kuvanto, Takaa (työkoord.).
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Malli kiertyy näyttämään takakuvannon.

 5. Klikkaa Solidit-välilehden Sivujen välinen.
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Solidin valinnat -valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottamaan valitsemaan yhden tai 
useampia sivuja.

 6. Valitse kolme sivua mallin vasemmalta puolelta ja klikkaa OK Solidin valinnat -valintaikkunassa.

 7. Valitse kolme sivua mallin oikealta puolelta ja klikkaa OK Solidin valinnat -valintaikkunassa.

Sivujen välinen pyöristys -toimintoikkuna avautuu.
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 8. Valitse Säde Menetelmäksi ja kirjoita 1.0 Säde-kenttään. Tuloksia voidaan esikatsella grafiikassa.
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 9. Klikkaa OK (vihreä merkki). Katso tuloksia kääntämällä solidi.

HUOMAUTUS
Voit muuttaa kappaleen näkymistä käyttämällä Läpikuultava- ja Varjostettu-
vaihtopainikkeita Tilarivillä.

 10. Tallenna tiedosto.

4: Muotin geometrian luominen
Seuraavaksi paikallistetaan solidisydämen keskiöpiste käyttämällä Aihiolaatikko-toimintoa ja luodaan 
muotille rautalankageometria.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Varmista, että Tilarivin 2D/3D-vaihtopainikkeen tila on 2D. Kun asetat konstruktiotilaksi 2D, 
kaikki luotava geometria asetetaan aktiiviseen Z-syvyyteen yhdensuuntaiseksi aktiivisen 
konstruktiosuunnan (Päältä (työkoord.) kanssa.

 3. Muuta solidisydän läpikuultavaksi klikkaamalla Tilarivin Läpikuultava-painiketta.
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 4. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Aihiolaatikko.

 5. Valitse grafiikkaikkunassa sydän ja klikkaa Lopeta valinta.
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 6. Valitse Aihiolaatikko-toimintoikkunan Geometrian luonti -kohdassa Keskiöpiste. Komennolla 
paikallistetaan solidisydämen tarkka keskiöpiste.
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 7. Hyväksy komento klikkaamalla OK Aihiolaatikko-toimintoikkunassa. Aihiolaatikon keskiöpistettä 
käytetään seuraavassa vaiheessa.

 8. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Suorakaide.

 9. Valitse Ankkuroi keskelle. Komennolla keskitetään suorakaide solidisydämen ympärille.
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 10. Valitse valintapalkista AutoCursor, Piste.

 11. Klikkaa pistettä sydämen keskellä. Suorakaide ankkuroituu tähän pisteeseen.
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 12. Kirjoita 100.0 Leveys- ja Korkeus-kenttiin.

 13. Luo aihiolaatikon muodostava suorakaide klikkaamalla OK.

 14. Tallenna tiedosto.
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5: Muotin solidirungon luominen
Harjoituksessa luodaan makeismuotille solidirunko pursottamalla edellisessä harjoituksessa luotua 
suorakaidetta.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Isometrinen (työkoord.).

 3. Klikkaa Solidit-välilehdeltä Pursotus, jolloin Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
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 4. Varmista, että Valintamenetelmä on Ketjut ja valitse sitten suorakaide.

 5. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa, jolloin Solidin pursotus -toimintoikkuna 
avautuu. Solidi voi pursottua positiiviseen suuntaan kuten seuraavassa kuvassa.
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 6. Käännä suunta negatiiviseksi klikkaamalla Käännä kaikki Solidin pursotus -toimintoikkunassa.
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 7. Liikuta hiirtä nuolen päällä, kunnes säädin näkyy, klikkaa ja aseta etäisyydeksi 25.0mm hiirtä 
vetämällä.

HUOMAUTUS
Voit myös kirjoittaa 25.0mm ja painaa [Enter], jolloin arvo siirtyy grafiikan kenttään.
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 8. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa 25.0 Solidin pursotus -toimintoikkunan Etäisyys-kenttään.

 9. Varmista, että pursotuksen Tyyppi on Luo kappale.
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 10. Luo runkokappale klikkaamalla OK.

 11. Tallenna tiedosto.

6: Muotin muodon luominen Boolen-toiminnolla
Tässä harjoituksessa käytetään Boolen toimintoa ja muutetaan solidisydän muotopoteroksi, josta tulee 
makeismuotti. Boolen toiminnossa määritellään kohdekappale, joka on solidirunko ja työkalukappale, 
joka on solidisydän.

 1. Klikkaa Solidit-välilehden Boolen-valintaa. Mastercam kehottaa valitsemaan kohdekappaleen.
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 2. Valitse rungon yläpinta kohdekappaleeksi.

Boolen-toimintoikkuna avautuu ja Mastercam kehottaa valitsemaan työkalukappaleet.

 3. Valitse Boolen-toimintoikkunassa Poista ja klikkaa sitten Lisää valinta. Valitsemalla Poista 
solidisydän tullaan poistamaan rungosta, jolloin jäljelle jää sydämen muotoinen potero, josta tulee 
makeismuotti.
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 4. Varmista, että Kappale-valintasuodatin on aktiivisena Solidin valinnat -valintaikkunassa ja valitse 
sitten solidisydän.

 5. Klikkaa Boolen-toimintoikkunan OK-painiketta, ja sydän poistetaan rungosta.

30

Omat osat - Suklaamuotti—1: Sydämen muottimalli



31

 6. Klikkaa pikamaskauksen Valitse kaikki valitun väriset.

Pikamaskien avulla voidaan helposti valita alkioita grafiikassa. Monilla pikamaskeilla on kaksi 
toimintoa, ”valitse kaikki alkiot” tai ”valitse vain alkiot” (riippuen siitä klikkaatko painikkeen oikeaa 
tai vasenta puoliskoa).

 7. Varmista Valitaan kaikki -valintaikkunassa, että Kaikki alkiot on valittuna ja valitse sitten 
laventelin ruutu.
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 8. Klikkaa OK  ja sydämen rautalankageometria valitaan grafiikassa.

 9. Paina [Delete]-näppäintä.

 10. Klikkaa Valitse kaikki pisteet -pikamaskia.
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Komennolla valitaan piste, joka luotiin aihiolaatikosta.

 11. Poista piste painamalla [Delete].

 12. Tallenna tiedosto.

7: Rajauskäyrän lisääminen
Rajauskäyrää käytetään rajaamaan työkalun liike kappaleen työstettäville alueille. Seuraavaksi 
harjoitellaan työkalun rajauskäyrän lisäämistä sydämen muotoon. Kun työstöratoja ohjelmoidaan, 
työstöalueen menettelytavaksi asetetaan Pysy sisällä. Komennolla työkalu työstää geometrian sisällä 
eikä ylitä rajauskäyrää.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Avaa Tasot hallintaikkuna klikkaamalla Tasot-välilehteä.

 3. Klikkaa Lisää uusi taso (vihreä plus-merkki).
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 4. Klikkaa Lisää uusi taso (vihreä plus-merkki). Kirjoita Tasojen hallinnan Nimi-kenttään tason 
uudeksi nimeksi Rautalanka.

Huomaa, että taso 2 on aktiivinen taso. Uusi geometria luodaan tälle tasolle. Varmista, että 
puristin (taso 101) on piilossa. Näkyvä-kentän on tällöin oltava tyhjä. Jos kentässä on X, piilota taso 
klikkaamalla X-merkkiä.

 5. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Käyrä 1 reunalle.

 6. Paina [Shift]-näppäintä ja valitse sydämen reuna. Menetelmällä valitaan kaikki tangeeraavat 
reunat.
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 7. Klikkaa OK Käyrä 1 reunalle -toimintoikkunassa.

Uudet rautalanka-alkiot ilmestyvät Tasojen hallinnan tasolle 2.

 8. Tallenna tiedosto.

8: Viisteen lisääminen muottiin
Seuraavaksi käytetään Mastercamin viisteytys-toimintoja viisteen lisäämiseksi muotopoteroon. 
Lisäämällä viisteen muotin reunaan helpotetaan makeismassan irtoamista muotista.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XX.mcam.

 2. Klikkaa Tasojen hallinnan tasoa 1, Sydän aktivoidaksesi sen (ilmaistaan vihreällä tarkistusmerkillä) 
ja poista näkyvistä taso 2, Rautalanka.
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 3. Klikkaa Solidit-välilehden 1 etäisyyden viiste.

Solidin valinnat -valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottamaan valitsemaan alkioita 
viistettäväksi.

 4. Aseta suodatukseksi vain reunojen valinta klikkaamalla Reunat. Deaktivoi Sivu, Kappale tai 
Takaa, jos ne ovat valittuina.
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 5. Valitse yksi segmentti sydämen reunoista ja klikkaa OK Solidin valinnat -valintaikkunassa.

 6. Valitse Yhden etäisyyden viiste -toimintoikkunassa Jatka pitkin tangeeraavia reunoja 
viistääksesi kaikki valittua reunaa tangeeraavat reunat.

HUOMAUTUS
Kaikki tangeeraavat reunat voidaan myös valita automaattisesti painamalla [Shift]-
näppäintä samalla, kun reuna valitaaan.
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 7. Näppäile 0.75 Etäisyys-kenttään ja klikkaa sitten OK.

Sydämen kaikissa reunoissa on nyt viisteet. Tarkastele reunoja pitämällä hiiren keskipainike alas 
painettuna ja kierrä kappaletta.

 8. Tallenna tiedosto.
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9: Makeistikku-uran geometrian lisääminen
Seuraavaksi luodaan geometria, jota tarvitaan karamellitikun uran työstämistä varten. Ura on viiden 
asteen kulmassa, jolloin varmistetaan että ura on kunnolla makeismassan sisällä eikä vuoda sulaa 
suklaata.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Aktivoi klikkaamalla Näytä-välilehden Näytä akselit ja Akselistosymbolit. Valitse toimintojen 
alasvetovalikosta, mitkä akselit ja symbolit näkyvät.

 3. Klikkaa Tilarivin 2D/3D-vaihtopainikkeen tilaksi 3D.

 

 4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa ja vaihda kuvanto Isometriseksi (työkoord.).

 5. Keskitä klikkaamalla grafiikassa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Sovita.

 6. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä origoon.

 7. Valitsen aihion vasen alakulma kuten seuraavassa kuvassa.

Omat osat - Suklaamuotti—1: Sydämen muottimalli



Muotti siirtyy origoon.

Muotti on nyt sinipunainen, joka on muodosta-toiminnon tulosväri.

 8. Palauta oletusvärit klikkaamalla Näytä-välilehden Palauta värit -painiketta.

 9. Valitse Näytä akselit ja Akselistosymbolit piilottaaksesi ne.

 10. Aseta Tilarivin 2D/3D-vaihtopainikkeen tilaksi 2D. Kun konstruktiotilana on 2D, kaikki luotava 
geometria asetetaan aktiiviseen Z-syvyyteen yhdensuuntaiseksi aktiivisen konstruktiosuunnan 
(Päältä (työkoord.) kanssa.
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 11. Aseta konstruktiotasoksi Edestä klikkaamalla Suuntien hallinnan C-saraketta. Konstruktiosuunta 
on suunta, johon geometria luodaan.

 12. Klikkaa Tasojen hallinnassa Lisää uusi taso.

 13. Näppäile Tasojen hallinnan Nimi-kenttään uuden tason nimeksi Uran geometria.

 14. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa ja vaihda kuvannoksi Edestä (työkoord.). Keskitä 
klikkaamalla grafiikassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Sovita.

 15. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Ympyrä keskiöpiste.

Omat osat - Suklaamuotti—1: Sydämen muottimalli



 16. Valitse tartunnaksi AutoCursor, Keskimmäinen piste.

 17. Näppäile Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkunan Halkaisija-kenttään 5.5  ja lukitse arvo 
klikkaamalla Lukko-ikonia.

 18. Liikuta hiirtä muotin yläreunalla kunnes keskiöpiste näkyy ja aseta sitten ympyrän sijainti 
klikkaamalla.
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 19. Avaa Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkunan halkaisijan lukitus ja klikkaa sen jälkeen OK.

HUOMAUTUS
Toimintoikkuna säilyttää istunnon viimeksi tehdyt asetukset, joten arvojen lukitusten 
avaaminen on järkevää.

 20. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.

 21. Klikkaa ympyrän keskipistettä ja vedä ympyrää hiirellä noin 5 mm ylöspäin. Aseta toinen 
päätepiste klikkaamalla.

 22. Kirjoita Suora päätepistein -toimintoikkunan Pituus-kenttään 5.23 ja Kulma-kenttään 90.

 23. Hyväksy arvot klikkaamalla OK.

Omat osat - Suklaamuotti—1: Sydämen muottimalli



 24. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Offset Alkio.

 25. Valitse juuri piirretty suora ja osoita offsetin suunta klikkaamalla grafiikassa vasemmalla.

 26. Valitse Alkion offset -toimintoikkunassa Siirrä ja Suunta kohdassa Molempiin suuntiin.
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 27. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Etäisyys -kenttää ja valitse R = Kaaren säde.

 28. Valitse ympyrä. Suorat siirtyvät kaaren tangenteiksi.

 29. Klikkaa Alkion offset -toimintoikkunan OK-painiketta.

 30. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein. Varmista, että Menetelmä on 2 
päätepistettä.
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 31. Piirrä suora kahden suoran päätepisteiden väliin ja klikkaa OK.

 32. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella grafiikka-alueella ja valitse Palauta värit, jolloin kaikki 
geometria palautuu alkuperäiseen väriinsä.

 33. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Jaa.

 34. Valitse Jaa-toimintoikkunassa Tasaa.

 35. Poista ympyrän yläosa klikkaamalla sitä.
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 36. Klikkaa OK . Geometrian tulisi olla oheisen kuvan mukainen.

 37. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä. Siirrä-toiminnolla geometria siirretään oikealle paikalleen.

 38. Valitse luotu geometria ja klikkaa Lopeta valinta.
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 39. Valitse Siirrä-toimintoikkunassa menetelmäksi Siirrä ja näppäile -3.64 Y-akselin kenttään. 
Negatiivinen arvo sijoittaa ympyrän Y-akselin alapuolelle.

 40. Hyväksy arvot klikkaamalla OK.

 41. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä.
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 42. Voit valita juuri siirretyn geometrian nopeasti klikkaamalla Pikamaskit, Valitse kaikki tulokset.

 43. Siirrä geometriaa eteenpäin kirjoittamalla Siirrä-toimintoikkunan Z-kenttään 1.76.
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 44. Click OK. Tarkastele geometriaa kiertämällä kappaletta.

 45. Aseta Suuntien hallinnassa konstruktiosuunnaksi Oikealta.

 46. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä.

 47. Valitse geometria alkioita klikkaamalla tai klikkaa Pikamaskit, Valitse kaikki tulokset ja valitse 
lopuksi Lopeta valinta.
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 48. Klikkaa Kierrä-toimintoikkunassa Kierron keskipiste Valitse uudelleen.

 49. Klikkaa grafiikassa alkuperäisen kaaren keskipistettä, joka on vihreä autocursor-piste, (ei kierron 
piste, joka on sininen ja valkoinen).
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 50. Liikuta hiirtä dynaamisen akselistoikonin yllä, kunnes se korostuu ja sitten klikkaa ja kierrä ikonia -
5.00 astetta tai kirjoita arvo arvokenttään ja paina [Enter].

HUOMAUTUS
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa -5.00 Kierrä-toimintoikkunan Kulma-kenttään.

 51. Valitse Kierrä-toimintoikkunassa Siirrä ja klikkaa OK.
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 52. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja katsele tuloksia valitsemalla Oikealta (työkoord.).

 53. Palauta kuvanto Isometriseksi (työkoord.).

 54. Klikkaa Solidit-välilehdelta Pursotus.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.

 55. Valitse geometria ja klikkaa OK.
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 56. Valitse Solidin pursotus -toimintoikkunassa operaation tyypiksi Leikkaa kappaletta ja kirjoita 
Etäisyys-kenttään 25.0.

 57. Klikkaa OK.

 58. Palaa takaisin Tasojen hallintaan ja huomaa, kuinka juuri äsken luodut neljä alkiota ovat tasolla 3, 
Uran geometria. Kokeile Näytä-välilehden eri valinnoilla, miltä kappale näyttää.

 59. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. STL-tiedostoa voidaan käyttää Boolen - Poista -operaatiossa.

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. 2D-kostruktiotaso sijoittaa geometrian samansuuntaiseksi aktiivisen konstruktiotason kanssa.

 a. Oikein

 b. Väärin

 3. Mikä Boolen solidioperaatio yhdistää kaksi solidia yhdeksi?

 a. Lisää

 b. Poista

 c. Yhteinen

 4. Mikä Boolen solidioperaatio jättää solidiin toisen solidin muotoisen poteron?

 a. Lisää

 b. Poista

 c. Yhteinen

 5. Mikä seuraavista ei aseta Sivujen välinen pyöristys -toiminnolle pyöristyksen kokoa?

 a. Halkaisija

 b. Säde

 c. Leveys

 6. Mikä Muodosta-välilehden toiminto muuttaa alkion tai alkioryhmän kulmaa?

 a. Dynaaminen

 b. Siirrä

 c. Kierrä

 d. Projisoi

 7. Luettele joitakin muotin piirteitä, jotka vähentävät mahdollisuuksia valoksen onnistuneeseen 
muotista irtoamiseen.

Omat osat - Suklaamuotti—1: Sydämen muottimalli
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LUKU 2 

AIHION KIINNITTÄMINEN
Oikean kiinnittimen valinta on onnistuneen työstön keskeinen osa. Kiinnittimen valintaan vaikuttavat 
työstettävän kappaleen koko, tarve työstää kappale ulko- ja sisäpuolelta niin, että vältetään 
kosketukset kiinnittimeen.

Harjoituskirjan kiinnitin on normaali ruuvipuristin. Ruuvipuristimessa käytetään paranelleja, joiden 
avulla työstö kappaleen sisä- ja ulkopuolelta onnistuu.

Tässä luvussa opitaan

 l Tuntemaan harjoituskirjan ruuvipuristin

 l Ymmärtämään kiinnityksen valintoja

 l Siirtämään kappale koneen origoon

1: Muotin siirtäminen origoon
Seuraavassa harjoituksessa muotti siirretään oletustyöstökoneen ruuvipuristimen origoon.

VAROITUS
Projektissa käytetään harjoituskirjan työstökonetta ja ruuvipuristinmallia. Harjoituskirjan 
työstökone ja puristin voivat olla erilaisia kuin oppilaiden käyttämät.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Aktivoi klikkaamalla Näytä-välilehden Näytä akselit ja Akselistosymbolit. Valitse toimintojen 
alasvetovalikosta, mitkä akselit ja symbolit näkyvät.

 3. Klikkaa Tilarivin 2D/3D-vaihtopainikkeen tilaksi 3D.

 4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa ja aseta kuvanto Isometriseksi (työkoord.).

 5. Keskitä klikkaamalla grafiikassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Sovita.
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 6. Muuta Tasojen hallinnassa Sydän, Rautalanka ja Ura näkyviksi ja määritä taso 1 aktiiviseksi 
tasoksi.

 7. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä origoon.

 8. Valitsen aihion vasen yläkulma kuten seuraavassa kuvassa.
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 9. Muotti siirtyy origoon.

 10. Muotti on nyt sinipunainen, joka on muodosta-toiminnon tulosväri. Palauta oletusvärit 
klikkaamalla Näytä-välilehden Palauta värit -painiketta.

 11. Valitse Näytä akselit ja Akselistosymbolit piilottaaksesi ne.

2: Työstökoneen valitseminen ja aihion asettaminen
Tässä harjoituksessa valitaan työstökone ja asetetaan aihio.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Varmista, että Tilarivin 2D/3D-vaihtopainikkeen tila on 3D.

 3. AsetaSuunnat-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Suunnat-alaotsikkoa.
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 4. Klikkaa ensin Päältä-suunnan Työkoordinaatisto-saraketta ja sitten Aseta nykyinen 
työkoordinaatisto, konstruktiotaso ja työkalutaso sekä niiden origot valittuun 
suuntaan.

 5. Valitse Kone-välilehdeltä koneen tyypiksi Mill, Oletus.

 6. Aseta Työstöradat-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Työstöradat-alaotsikkoa. 
Huomaa, että Koneryhmä 1 on Mill oletuskone.
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 7. Laajenna Ominaisuudet-ryhmä.

 8. Klikkaa Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkunan Aihion asetukset, jolloin Aihion 
asetukset -ikkuna avautuu. Varmista, että Aihion suunta on Päältä.

HUOMAUTUS
Jos Aihion suunta on väärä, voit klikata ikonia ja valita oikean suunnan Suunnan 
valinta -ikkunasta.
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 9. Valitse ikkunan piirustuksesta yläpuolinen takapiste asettaaksesi Aihion origon ja klikkaa sitten 
Kaikki solidit.

Y, X ja Z -kenttien arvot päivittyvät mittoihin, jotka vastaavat luomaasi aihiota (100.0, 100.0, 25.0).

 10. Klikkaa OK.

 11. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. Jos kappaleen ulkoprofiilia ei tarvitse työstää, aihio voidaan kiinnittää puristimeen. 

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. Aihion ulkoreunaa voidaan työstää vain silloin, jos työstösyvyys ei ylitä puristimen leukojen 
yläpuolelle jäävää aihion osaa. 

 a. Oikein

 b. Väärin

 3. Siirrä origoon -toiminto...

 a. Siirtää origon kappaleen tiettyyn osaan

 b. Siirtää kappaleen origoon

 c. Ei kumpikaan näistä

 4. Ainoa keino määrittää aihion koko Aihion asetuksissa on näppäillä arvo manuaalisesti.

 a. Oikein

 b. Väärin

 5. Kappaleen suuntaus ja sijainti aihiossa voidaan varmistaa näyttämällä aihio Aihion asetuksissa.

 a. Oikein

 b. Väärin

 6. Mitä hyötyä voi olla kappaleen kiinnittämisestä ruuvipuristimeen verrattuna kiinnitysrautojen 
käyttöön?

 7. Mitä tulee ottaa huomioon kiinnitettäessä kappale puristimeen?

 8. Luettele muutamia seikkoja, joilla voit varmistaa, että kappale irtoaa mahdollisimman helposti 
muotista?

Omat osat - Suklaamuotti—2: Aihion kiinnittäminen
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LUKU 3 

MUOTIN ROUHINNAN OHJELMOIMINEN
Rouhinnassa yleensä poistetaan aihiosta runsaasti materiaalia ja pyritään saavuttamaan muoto, joka on 
jo lähellä lopullista muotoa. Rouhinnalla ja sitä seuraavalla viimeistelyllä kappaleen kokonaistyöstöaika 
lyhenee.

Tässä luvussa opitaan

 l Ohjelmoimaan rouhintarata

 l Ymmärtämään työstettävän ja väistettävän geometrian merkitykset

 l Ymmärtämään ja käyttämään työkalun rajausta työstörataan

 l Käyttämään työkalukirjastoja ja suodattamaan niitä työkalutyypin mukaan

 l Kokeilemaan Mastercam Simulatorin käyttöä työstöradan tarkastukseen

1: Optirouhintaradan luominen
Tässä harjoituksessa ohjelmoidaan Optirouhinnan rata, jolla rouhitaan sydänmuotti.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa, valitse Sovita ja aseta kuvanto Isometriseksi 
(työkoord.).

 3. Varmista Tasojen hallinnasta, että sydän- ja rautalanka-tasot ovat näkyvät.

 4. Valitse Mill työstöradat -välilehden 3D-ryhmästä Optirouhinta.

Pinnan suurnopeustyöstöradat - Dynaaminen optirouhinta -valintaikkuna avautuu Mallin 
geometria sivulle.
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 5. Klikkaa Työstettävä geometria -kohdan Valitse alkiot -nuolipainiketta.

 6. Valitse sydämen ja uran geometria. Voit valita kunkin kohdan tai käyttää ikkunavalintaa kuten 
seuraavassa kuvassa.
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 7. Kierrä kappaletta ja varmista, että kaikki muotin työstettävät osat on valittu.

 8. Klikkaamalla Lopeta valinta palataan Mallin geometria -sivulle.

 9. Rouhintarataa varten on määriteltävä kappaleeseen jätettävän viimeistelytyövaran suuruus. 
Työvara poistetaan viimeistelyssä. Aktivoi Työstettävä geometria -ikkunan Seinämät- ja Pohja-
kenttiä kaksoisklikkaamalla ja kirjoita 1.0.

 10. Klikkaa hakemistopuusta Työstöradan ohjaus.

Omat osat - Suklaamuotti—3: Muotin rouhinnan ohjelmoiminen



 11. Tällä sivulla valitaan työkalun ohjauksen rajaus, jolla rajataan työstettävä alue. Klikkaa Rajauksen 
reunat -valintanuolta.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.

 12. Pidä [Shift]-näppäintä pohjassa ja klikkaa samalla jotakin rajauksen rautalankageometrian 
segmenttiä. [Shift+klikkaus] valitsee kaikki tangeeraavat segmentit.

 13. Klikkaa OK sulkeaksesi Rautalangan ketjutus -valintaikkunan ja palataksesi Työstöradan 
ohjaus -sivulle.

 14. Valitsemalla Menettelytavaksi Pysy sisällä työstörata pysyy valitun geometrian sisäpuolella.

68

Omat osat - Suklaamuotti—3: Muotin rouhinnan ohjelmoiminen



69

 15. Valitse Keskelle kohdassa Kompensointisuunta. Tällä valinnalla työkalun keskiö seuraa 
rajauksen geometriaa.

 16. Klikkaa hakemistopuusta Työkalu.

 17. Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta, jolloin Työkaluvalinta-valintaikkuna avautuu.

Omat osat - Suklaamuotti—3: Muotin rouhinnan ohjelmoiminen



 18. Klikkaa Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.

 19. Poista suodatus valitsemalla Ei. Valitse sitten suodattimeksi Tappijyrsin ja klikkaa OK.
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 20. Valitse työkalukirjastosta FLAT END MILL - 6 ja klikkaa OK.

 21. Näppäile työkalulle seuraavat arvot.

VAROITUS
Arvot voivat vaihdella työstökoneesta ja materiaalista riippuen.

 22. Klikkaa hakemistopuun Työstöparametrit-sivua.
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 23. Merkkaa Askel ylös -ruutu ja anna Lastut-kohtaan seuraavat arvot.

HUOMAUTUS
Askel ylös -arvot riippuvat työstettävän pinnan kaltevuudesta. Mitä pystysuuntaisempi 
pinta on sitä pienempi on askelen arvo.
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 24. Klikkaa OK. Työstörata ilmaantuu näkyviin.

 25. Tallenna tiedosto. Tämän jälkeen työstörata tarkastetaan.

2: Työstöradan tarkastus
Seuraavaksi käytetään Mastercam Simulator -sovellusta dynaamisen optirouhintaradan katselemiseen 
ja tarkastamiseen.

Omat osat - Suklaamuotti—3: Muotin rouhinnan ohjelmoiminen



 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydänmuotti-XX.mcam.

 2. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Tarkasta valitut operaatiot.

Kappale aukeaa Mastercam Simulatoriin.

 3. Merkkaa Koti-välilehden Näkyvyys-ryhmän ruutuja ja vertaile, miltä kappale grafiikassa näyttää.
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 4. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla. Simuloinnissa näkyy, että työstöradassa on 
monia matalia lastuja ja rouhintaradan kokonaisaika on pitkähkö.

HUOMAUTUS
Oma Kokonaisaikasi saattaa poiketa kuvasta.

 5. Palaa Mastercamiin sulkemalla Mastercam Simulaattori -valintaikkuna.

 6. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa optirouhinnan Parametrit.

 7. Klikkaa hakemistopuun Työstöparametrit-sivua.
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 8. Näppäile suurempi, perättäisten lastujen välinen Syvyysaskel-arvo.

 9. Anna suurempi, oheisessa kuvassa näkyvä Askel ylös-arvo.

 10. Klikkaa OK.

 11. Huomaa, että työstöratojen hallinnassa Dynaamisen optirouhinnan rata on nyt keskeneräinen, ja 
se merkitsee sitä, että rata on generoitava.

 12. Klikkaa työkalurivin Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot -painiketta.
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Regeneroidut työstöradat näkyvät grafiikassa. Huomaa, että radan lastujen lukumäärä on 
huomattavasti pienempi.

 13. Palaa simulointiin klikkaamalla Tarkasta valitut operaatiot.
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 14. Käynnistä simulointi uudelleen, jolloin huomaat, että kokonaisaika on lyhentynyt, mutta tulokset 
edelleen hyväksyttäviä.

 15. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. Viimeistelyrata on aina rouhintaradan jälkeen.

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. Tarkastus-toiminto simuloi vain työstöradan liikettä.

 a. Oikein

 b. Väärin

 3. Kun työstörata on luotu, sitä ei voi enää muokata. 

 l Oikein

 l Väärin

 4. Kun rouhintarataa luodaan, jätettävä työvara on määriteltävä.

 a. Oikein

 b. Väärin

 5. Rouhintaradan työkalun säteen on oltava samankokoinen tai pienempi kuin työstettävän pinnan 
pienin, sisäpuolinen säde.

 a. Oikein

 b. Väärin

 6. Rouhinnan perustarkoitus on poistaa aihiosta suuri määrä materiaalia.

 a. Oikein

 b. Väärin

 7. Rouhintaradoilla voidaan lyhentää kappaleen työstön kokonaisaikaa.

 a. Oikein

 b. Väärin

Omat osat - Suklaamuotti—3: Muotin rouhinnan ohjelmoiminen
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LUKU 4 

MUOTIN VIIMEISTELYN OHJELMOINTI
Viimeistelyradoilla poistettava ainesmäärä on pieni ja niillä luodaan kappaleeseen lopullinen 
pinnanlaatu. Yleensä viimeistely on rouhinnan jälkeen, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Heti rouhinnan jälkeen seuraavalla viimeistelyradalla poistetaan seinämiin ja pohjaan jätetty työvara. 
Ohjelma, jossa on rouhinta ja viimeistely on yleensä nopein kappaleen valmistustapa.

Tässä luvussa opitaan

 l Viimeistelyradan ohjelmointi

 l Ymmärtämään työstettävän ja väistettävän geometrian merkitykset

 l Ymmärtämään ja käyttämään työkalun rajausta työstörataan

 l Käyttämään työkalukirjastoja ja suodattamaan niitä työkalutyypin mukaan

 l Kokeilemaan Mastercam Simulatorin käyttöä työstöradan tarkastukseen

1: Vakiokarheusviimeistelyn luominen
Tässä harjoituksessa ohjelmoidaan optirouhinnan jälkeinen viimeistelyrata, jolla luodaan muotin sileä 
pinta.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydänmuotti.mcam.

 2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa, valitse Sovita ja aseta kuvanto Isometriseksi 
(työkoord.).

 3. Aseta Tasojen hallinnassa sydän- ja rautalankarajaus-tasot näkyviin.

 4. Varmista Työstöratojen hallinnassa, että punainen sijoitusnuoli on dynaamisen 
optirouhintaradan alapuolella. Siirrä nuolia ylös tai alaspäin käyttämällä Työstöradan hallinnan 
Siirrä sijoitusnuolta -säätimiä.
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 5. Valitse Pinnan suurnopeus (Dynaaminen OptiRouhinta). Kansiokuvakkeen vihreä valintamerkki 
ilmaisee, että se on valittu.

 

 6. Klikkaa Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois. Työstörata piilotetaan näkyvistä 
grafiikassa.
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 7. Klikkaa Mill Työstöradat -välilehden 3D-ryhmästä Vakiokarheus.

HUOMAUTUS
Koko ryhmän saa näkyviin klikkaamalla 3D-ryhmän Laajenna kokoelma -nuolta.

Pinnan suurnopeustyöstöradat - Vakiokarheus -valintaikkuna avautuu Mallin geometria 
sivulle.

 8. Klikkaa Valitse alkiot kohdasta Työstettävä geometria.

 9. Valitse sydämen ja uran geometria ikkunoimalla.

Omat osat - Suklaamuotti—4: Muotin viimeistelyn ohjelmointi



 10. Kierrä kappaletta ja varmista, että kaikki muotin työstettäväksi tarkoitetut osat on valittu.

 11. Klikkaa Lopeta valinta, jolloin palataan Mallin geometria -sivulle.

 12. Viimeistelyrata poistaa optirouhintaradan jättämän työvaran. Klikkaa Palauta aihion arvot 
palauttaaksesi Seinämien ja Pohjan  arvoksi 0.0.
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 13. Klikkaa hakemistopuusta Työstöradan ohjaus.

Tällä sivulla valitaan työkalun ohjauksen rajaus, jolla rajataan työstettävä alue.

 14. Klikkaa Rajauksen reunat -valintanuolta.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.

 15. Valitse rajauksen geometria.

 16. Klikkaa OK sulkeaksesi Rautalangan ketjutus -valintaikkunan ja palataksesi Työstöradan 
ohjaus -sivulle.

Omat osat - Suklaamuotti—4: Muotin viimeistelyn ohjelmointi



 17. Valitse Keskelle kohdassa Kompensointisuunta.

 18. Klikkaa hakemistopuusta Työkalu.

 19. Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta.

 20. Klikkaa Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.
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 21. Poista suodatus valitsemalla Ei. Valitse sitten suodattimeksi Pallopää ja klikkaa OK.

 22. Valitse työkalukirjastosta BALL-NOSE END MILL - 3 ja klikkaa OK.

 23. Näppäile työkalulle seuraavat arvot.

VAROITUS
Arvot voivat vaihdella työstökoneesta ja materiaalista riippuen.

Omat osat - Suklaamuotti—4: Muotin viimeistelyn ohjelmointi



 24. Klikkaa hakemistopuun Työstöparametrit-sivua.

 25. Poista merkintä Laajenna sisältä ulospäin, jolloin työstörata työstää sydämen ulkoreunasta 
kohti keskustaa.

 26. Klikkaa OK. Työstörata ilmaantuu näkyviin.
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 27. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Tarkasta valitut operaatiot.

 28. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla.

 29. Tallenna tiedosto.

Omat osat - Suklaamuotti—4: Muotin viimeistelyn ohjelmointi



TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. Työstämättömien kohtien viimeistelyyn on käytettävä työkalua, jonka säde on pienempi tai yhtä 
suuri kuin kappaleen pienin sisäpuolinen säde.

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. Viimeistelyyn ja rouhintaan voidaan käyttää samaa työkalua.

 a. Oikein

 b. Väärin

 3. Sivusiirron tulisi olla vähemmän kuin 10% työkalun halkaisijan koosta parhaimman pinnanlaadun 
saamiseksi viimeistelyssä, .

 a. Oikein

 b. Väärin

 4. Yhdellä viimeistelytyökalulla voidaan saavuttaa täydellisen sileä viimeistelypinta.

 a. Oikein

 b. Väärin

 5. Tavallisesti silein viimeistelypinta saadaan seuraavalla työkalulla:

 a. Tasapäinen tappijyrsin

 b. Pora

 c. Pallopäinen tappijyrsin

 d. Pyöristettypäinen jyrsin

 e. Sekä C että D

 6. Vakiokarheusviimeistelyradassa ei ole mahdollista jättää työvaraa .

 a. Oikein

 b. Väärin

 7. Vakiokarheusviimeistelyssä voidaan määrittää, alkaako työstöliike keskustasta ja liikkuu sisäänpäin 
tai alkaako se reunoilta ja liikkuu ulospäin.

 a. Oikein

 b. Väärin

 8. Luettele joitakin tarkastus-toiminnon hyötyjä.
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LUKU 5 

URAN TYÖSTÖN OHJELMOINTI
Ura ohjelmoidaan käyttämällä vakiokarheustyöstön rouhintaa ja viimeistelyä. Työstöratojen hallinnan 
Kopioi-toiminnolla voidaan nopeasti ja vähäisin muutoksin luoda viimeistelyrata, joka perustuu 
rouhintarataan.

Tässä luvussa opitaan

 l Ohjelmoimaan vakiokarheuden rouhintarata

 l Luomaan vakiokarheuden viimeistelyn kopioimalla

 l Luomaan rajauskäyrä rautalanka-työkalujen avulla

 l Käyttämään työkalukirjastoja ja suodattamaan niitä työkalutyypin mukaan

 l Kokeilemaan Mastercam Simulatorin käyttöä työstöradan tarkastukseen

1: Vakiokarheuden rouhintaradan luonti
Seuraavaksi luodaan rajauskäyrä muotin uran alueelle ja sitten ohjelmoidaan vakiokarheusrouhinta.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikassa, valitse Sovita ja aseta kuvanto Isometriseksi 
(työkoord.).

 3. Aseta Tasojen hallinnassa sydän- ja rajaus-tasot näkyviin.

 4. Valitse molemmat työstöradat ja klikkaa Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois tai paina 
[Alt+T] piilottaaksesi työstöradat grafiikkaikkunassa.
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 5. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Koneryhmä-1 ja valitse Ryhmät, Uusi työstörataryhmä.

HUOMAUTUS
Uuden työstörataryhmän lisääminen helpottaa tiedoston järjestämistä.

 6. Kirjoita Työstöratojen hallinnassa uuden työstöradan nimeksi Uran työstöradat. Hyväksy valinta 
painamalla [Enter].
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 7. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Työstörataryhmä-1 ja valitse valikosta Ryhmät, Nimeä 
uudelleen.

 8. Kirjoita nimeksi Sydämen työstöradat.

 9. Varmista Työstöratojen hallinnassa, että punainen sijoitusnuoli on Uran työstöradan alapuolella.

Seuraavissa vaiheissa luodaan rajausgeometria, jolla työstö pidetään uran sisällä.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



 10. Aseta Tasojen hallinnassa taso 3 Uran geometria aktiiviseksi tasoksi ja tee se näkyväksi.

 11. Aseta Suuntien hallinnassa Päältä-suunta aktiiviseksi ja klikkaa sitten Aseta nykyinen 
työkoordinaatisto, konstruktiotaso ja työkalutaso sekä niiden origot valittuun 
suuntaan.

 12. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja aseta kuvannoksi Päältä (työkoord.).

 13. Klikkaa Näytä -välilehdeltä Ikkunalla.

 14. Suurenna uran alue ikkunoimalla.
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 15. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Suorakaide.

 16. Piirrä suorakaide uran ympärille kuten seuraavassa kuvassa.

Suorakaide voidaan Z-suunnassa piirtää mihin kohtaan tahansa. Sitä käytetään 
rajausgeometriana, kun uraa työstetään päältä.

 17. Klikkaa Mill Työstöradat -välilehden 3D-ryhmästä Vakiokarheus.

 18. Klikkaa Mallin geometria -sivun Työstettävä geometria -kohdasta Valitse alkiot.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



 19. Valitse uran pinnat ja kaikki uraa tangeeraavat pinnat.

 20. Klikkaa Lopeta valinta, jolloin palataan Mallin geometria -sivulle.

 21. Rouhintarataa varten on määriteltävä kappaleeseen jätettävän viimeistelytyövaran suuruus. 
Työvara poistetaan viimeistelyssä. Aktivoi Työstettävä geometria -ikkunan Seinämät- ja Pohja-
kentät kaksoisklikkaamalla ja kirjoita niihin 1.0.

 22. Klikkaa hakemistopuusta Työstöradan ohjaus.

Tällä sivulla valitaan työkalun ohjauksen rajaus, jolla rajataan työstettävä alue.
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 23. Klikkaa Rajauksen reunat -valintanuolta.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.

 24. Pidä [Shift]-näppäintä pohjassa ja klikkaa samalla jotakin rajauksen rautalankageometrian kohtaa. 
[Shift+klikkaus] valitsee kaikki tangeeraavat segmentit.

 25. Klikkaa OK sulkeaksesi Rautalangan ketjutus -valintaikkunan ja palataksesi Työstöradan 
ohjaus -sivulle.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



 26. Valitse Sisään kohdassa Kompensointisuunta. Komennolla pidetään työkalu rajauksen 
sisäpuolella.

 27. Klikkaa hakemistopuusta Työkalu.

 28. Valitse työkaluksi BALL-NOSE ENDMILL - 3 ja anna oheisen kuvan mukaiset arvot.

VAROITUS
Työstöarvot voivat vaihdella työstökoneesta ja materiaalista riippuen.
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 29. Klikkaa OK. Työstörata ilmaantuu näkyviin.

 30. Valitse Työstöratojen hallinnassa Työstörata 3 ja klikkaa Tarkasta valitut operaatiot. 
Mastercam Simulator tarkastaa vain valitut työstöradat.

 31. Käytä ohjainrivin painikkeita simulointiin ja sulje Mastercam Simulator sen jälkeen.

 32. Tallenna tiedosto.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



2: Uran viimeistelyradan luominen.
Seuraavassa harjoituksessa vakiokarheusrouhinta kopioidaan ja muokataan niin, että sitä voidaan 
käyttää viimeistelyratana.

 1. Avaa aiemmin tallennettu tiedosto Sydän_mm-XXX.mcam.

 2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Työstöratojen hallinnan Työstörata 3 ja valitse Kopioi.
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 3. Varmista ensin, että punainen sijoitusnuoli on Työstörata 3 alapuolella, klikkaa sitten hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse Liitä.

Työstörata 4, joka on Työstörata 3 kaksoiskappale ilmestyy Työstöratojen hallintaan.

 4. Klikkaa Työstörata 4 Parametrit.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



 5. Klikkaa Mallin geometria.

 6. Viimeistelyradalla poistetaan vakiokarheusrouhinnan jättämä työvara. Klikkaa Palauta aihion 
arvot palauttaaksesi Seinämien ja Pohjan  arvoksi 0.0.

 7. Klikkaa OK. (Kaikki muut sivut voidaan jättää oletusarvoihin.)

 8. Työstöradat-hallintasivun Työstörata 4 on merkitty keskeneräiseksi ja se on regeneroitava.

 9. Klikkaa työkalurivin Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot -painiketta.
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 10. Klikkaa Työstöratojen hallinnan Valitse kaikki operaatiot. Kunkin työstöradan kohdalla on 
vihreä merkki ilmaisemassa, että se on valittu.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



 11. Avaa Mastercam Simulator klikkaamalla Tarkasta valitut operaatiot.

 12. Simuloi rata ja käytä sitten työkalurivin Näkyvyys-säätimiä muuttaaksesi simuloinnin näkymistä. 
Näytön alareunan painikkeilla voit siirtää simulointia eteenpäin ja taaksepäin.

HUOMAUTUS
Klikkaamalla ikkunan ylänurkan Ohje-ikonia saat lisätietoja Mastercam Simulator -
ohjelmasta.

 13. Sulje lopuksi Mastercam Simulator.

 14. Tallenna tiedosto. Nyt kaikki on valmista postprosessointia ja NC-ohjelman luontia varten.

104

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi



105

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. Työkalukirjastojen näytettävien työkalujen lukumäärää ja tyyppejä voidaan säädellä suodattimien 
avulla? 

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. Mikä on sopivin menetelmä työstöradan uudelleen käyttöön?

 a. Työstöratojen hallinnassa tehtävä kopiointi ja liittäminen

 b. Parametrien vienti Excel-tiedostoon ja uudelleen tuominen uudella nimellä 
kappaletiedostoon.

 3. Työstöradan geometria on valittava alkio kerrallaan.

 a. Oikein

 b. Väärin

 4. Työstettävät pinnat ja työstövarat voidaan valita ja asettaa työstöradan valintaikkunan Mallin 
geometria -sivulla.

 a. Oikein

 b. Väärin

 5. Mikä seuraavasta ei ole työkalun rajauskäyrän kompensoinnin valinta?

 a. Sisään

 b. Yläpuolelle

 c. Keskelle

 d. Ulospäin

 6. Ainoa tapa selvittää operaatioon menevä aika on ajaa se työstökoneessa.

 a. Oikein

 b. Väärin

 7. Kuvaile, kuinka Tarkastus-toimintoa käyttäessäsi saat työstöradan syvässä lastussa olevasta 
ongelmasta parhaimman näkymän. Kerro, mitä säädinpainikkeita käyttäisit.

Omat osat - Suklaamuotti—5: Uran työstön ohjelmointi
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LUKU 6 

POSTPROSESSOINTI
Postprosessointi (tai ”postaus”) tarkoittaa prosessia, jossa kappaletiedostojen työstöradat muunnetaan 
muotoon, jota työstökoneen ohjaus ymmärtää (esimerkiksi G-koodeiksi). Postprosessoriksi kutsuttu 
ohjelma lukee tiedoston ja kirjoittaa vastaavan NC-koodin. Yleensä jokainen työstökone tai ohjaus vaatii 
oman postprosessorinsa, jota on muokattu tuottamaan kyseessä olevien vaatimusten mukaista koodia.

Tässä luvussa tutustutaan postprosessointiin käyttämällä projektiin valittua oletuskonetta. Jos käytössä 
on jokin toinen kone, se vaatii oman postprosessorinsa.

Tässä luvussa opitaan

 l Ymmärtämään postprosessoinnin käsitteistöä

 l Code Expert-editorin ja NC-koodin perusteita

1: Operaatioiden postprosessointi
Seuraavaksi lähetetään viimeistelty tiedosto postprosessorille. Postprosessori luo Mastercam-
tiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.

 1. Avaa tiedosto Sydänmuotti, joka tallennettiin edellisessä luvussa Mastercamissa.

 2. Varmista, että Työstöradat-hallintaikkunan kaikki työstöradat on valittu.
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 3. Postprosessoi valittujen operaatioiden radat klikkaamalla G1. Postprosessori luo Mastercam-
tiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.

Postprosessoinnin valintaikkuna avautuu. Valitun koneen postprosessorin nimi näkyy 
Aktiivinen postprosessori -kentässä vain-luku -tilassa

 4. Klikkaa OK. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.
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 5. Nimeä NC-tiedosto ja klikkaa Tallenna.

Tiedosto avautuu Mastercam Code Expert -editoriin.

 6. Tutustu NC-koodiin käyttämällä Code Expertin toimintoja.

VAROITUS
Postprosessoritiedoston mukauttaminen on vaativa erikoistehtävä, jota 
suositellaan vain kokeneille ja asiantunteville käyttäjille. Virheellisillä 
postprosessoreilla luodut ohjelmat voivat vioittaa työstökonetta tai toimia 
arvaamattomilla tavoilla.

HUOMAUTUS
Mastercam Code Expertin ylänurkassa on ohje-ikoni, josta saa lisätietoja ohjelman 
toiminnoista.

Omat osat - Suklaamuotti—6: Postprosessointi



TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

 1. Postprosessori luo Mastercam-tiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.

 a. Oikein

 b. Väärin

 2. Työstöratojen hallinnasta on postprosessoitava kaikki operaatiot.

 a. Oikein

 b. Väärin

 3. Postatut NC-ohjelmat sisältävät XYZ-arvoja, jotka vastaavat pisteen sijainteja CNC-koneella.

 a. Oikein

 b. Väärin

 4. Kuvaile, kuinka Mastercam-tiedoston informaatio siirretään työstökoneelle.
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HAASTETEHTÄVÄ
Nyt kun sinulla on perustiedot muotin suunnittelusta ja ohjelmoinnista Mastercamissa, on aika ryhtyä 
itsenäiseen työhön. Tässä itsenäisesti tehtävässä projektissa luodaan Mastercamissa muotti, jonka 
äärimitat ovat 100 mm x 100 mm x 25 mm. Malli, johon muotti perustuu voidaan hankkia eri 
verkkolähteistä kuten esimerkiksi GrabCADista (www.grabcad.com) ja SOLIDWORKS CAD 
mallikirjastosta (https://my.solidworks.com/cadmodels/explore) tai se voidaan luodaan kokonaan itse 
Mastercamin CAD-toimintojen avulla.

Suorittamalla projektin onnistuneesti hallitset ainakin seuraavat Mastercam-taidot:

 l Käytät Mastercamin rautalangan ja solidin luomisen työkaluja työstettävän solidimallin 
luomiseen.

 l Ohjelmoit kappaleen rouhinta- ja viimeistelyratojen avulla.

 l Kiinnität aihion turvallisesti työstökoneeseen.

 l Tarkastat työstörataoperaatiot Mastercam Simulator -ohjelmalla.

Projektiin kuuluu lyhyt esitelmä. Esitelmän pituuden tulisi olla enintään viisi minuuttia ja sen tulisi 
sisältää projektin tekovaiheet, myös sitä edeltänyt suunnittelu ja ideointi, prosessissa hyödynnetyt 
tekniset ratkaisut, havaitut ongelmat ja niiden ratkaisut ja se, kuinka käsitys projektista on muuttunut 
alusta valmiiseen kappaleeseen.

Tätä itsenäisesti tehtyä projektia arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 l Luovuus – kyky prosessoida ja ilmaista useita ideoita yksilöllisesti.

 l Aloitteellisuus – kyky selvitä projektista itsenäisesti ja positiivisella asenteella.

 l Kertaus ongelmanratkaisuna – kyky kehittää tuotetta projektin edetessä kertaamisen kautta.

 l Jatkuva oppiminen – kyky kokeilla uusia tekniikoita projektin osana.

 l Tiedon jakaminen - kyky artikuloida, selittää projektia ja sen etenemistä.

Vihjeitä muotin suunnitteluun
 l Tee luonnoksia aina kun mahdollista. Hyvä muotti on kuin nurinkäännetty pyramidi, jossa 

levein osa ylhäällä ja kapein osa alhaalla. Hyvä esimerkki muotista on jääpalamuotti, joka on 
kartiomainen ylhäältä alaspäin ja sisäänpäin kohti pohjaa.
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 l Jos muotin seinämät ovat hyvin jyrkät,lisää viiste yläreunaan helpottamaan muottikappaleen 
irtoamista muotista.

 l Lisää muottiin tikku! Tikku muotissa voi helpottaa kappaleen juohevaa irtoamista muotista. 
Muista, että sinun on luotava ja työstettävä ura tikkua varten ja huolehdittava, ettei muottiaines 
vuoda urasta.

 l Vältä takapäästöisiä malleja. Takapäästöllä tarkoitetaan sitä, kun mallin yläosa on kapeampi 
kuin pohja.
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 l Vältä huonoa pinnanlaatua. Mitä sileämpi pinta on, sitä helpommin kappale irtoaa muotista. 
Materiaali jää kiinni karkeaan pintaan. Tällöin on todennäköistä, että kappale ei irtoa sulavasti 
muotista vaan rikkoutuu.

 l Vältä teräviä nurkkia ja veitsenteräviä reunoja. Käytä nurkissa ja reunoista viisteitä ja 
pyöristyksiä, silloin kun nurkkia ja reunoja ei voida välttää.

 l Ole joustava valinnoissa! Parhaimmillaankin jäykkää ainesta voi olla vaikea irrottaa muotista. 
Harkitse joustavan muottirungon kuten silikonin käyttämistä tai jopa moniosaisen muotin 
käyttämistä, jotta kappale voidaan poistaa sitä vahingoittamatta.

 l Käytä irrotusliuoksia. Muotin muoto voi olla täydellinen, mutta kappale ei silti irtoa helposti. 
Harkitse muotin käsittelemistä spraylla, vaseliinilla tai vauvantalkilla tai millä tahansa aineella, joka 
estää muottia ja kappaletta kiinnittymästä toisiinsa. Muista myös huomioida, se millaisia 
vaikutuksia irrotusliuoksen käytöllä voi olla valmiiseen kappaleeseen!

Omat osat - Suklaamuotti—7: Haastetehtävä



 l Ota kutistuminen huomioon. Kutistuminen mitataan joko prosenteissa tai suhdelukuna. 
Useimmat materiaalit laajenevat lämmetessään ja kutistuvat viiletessään. Tämän seurauksena 
kappale voi joka vetäytyä muotista pois ja helpottaa irtoamista tai aiheuttaa muotin ja kappaleen 
tiukempaa kiinnittymistä toisiinsa. Makeismuottia tehtäessä ei ole harvinaista, että muotti 
jäähdytetään ainesmateriaalin lisäämisen jälkeen, jolloin makeinen supistuu ja irtoaa muotista.

Jos valmiin kappaleen lopullinen koko on tarkka, sinun on ehkä skaalattava muotti supistumista 
silmällä pitäen. Käytä seuraavia yhtälöitä muotin ja kappeleen mittoihin:

Suhdeluku = (muotti – kappale) /muotti

% = (muotti – kappale) (100%) / muotti
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YHTEENVETO
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Omat osat - Suklaamuotti harjoitukset. Harjoituskirjan jälkeen 
suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään 
jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia.
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https://www.instagram.com/mastercamcadcam/
http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/Mastercam
https://www.facebook.com/Mastercam
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