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Johdanto

Tässä harjoituskirjassa opetellaan omien työkalujen luonti ja niiden parametrien 
käyttö, joita omien työkalujen luomiseen tarvitaan. Erityisesti keskitytään alla luetelta-
viin aiheisiin.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Oman sorvaustyökalun piirtäminen
 Oman sorvaustyökalun konfigurointi
 Oman sorvaustyökalun käyttö

TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on osin muutettu, jotta 
kuvat olisivat selkeämpiä; värit eivät siksi välttämättä täsmää 
Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden 
tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin Demo/

opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX-9) on erilainen kuin 
Mastercamin (MCX-9) ja Mastercamin joitain perustoimintoja, kuten 
tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi käyttää.

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

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

 Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys. 
Kaikki videot ovat katseltavissa Mastercam Youtube-kanavalta: 
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.

 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.
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LUKU 1

1Työkalun luominen pystysuoraan 
asentoon

Tässä luvussa luodaan työkalu pystysuoraan ja sitä käytetään työstökoneen ylärevolve-
rissa työstöön vasemmanpuoleisessa karassa. Tätä varten tehdään seuraavaa:

 Piirretään pala.
 Piirretään pidin.
 Määritetään työkalun ominaisuudet.
 Testataan työkalu työstöradalla.

Palan piirtäminen
Muototyökalun määrittelyn ensimmäinen vaihe on työkalun profiilin luonti. Profiili-
geometriassa on kaksi osaa, pala ja pidin. Tässä harjoituksessa luodaan työkalun pala, 
kuten kuvassa alla

 Palan geometrian piirtäminen
1 Käynnistä Mastercam

2 Aseta konfigurointi metriseksi.
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3 Vaihda Mastercamin tilarivilta tason 
numeroksi 111.

Koska työkalun geometrian on 
oltava tasolla, jolla ei ole muita 
geometrioita, sinun on valittava 
taso, jota et käytä 
kappalageometrioissa.

4 Klikkaa Tilarivillä Rautalangan väri.
Värit-valintaikkuna aukeaa.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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5 Vaihda Nykyiseksi väriksi 14 ja 
klikkaa OK.

Työkalun palassa ja pitimessä 
käytetään eri värejä. Ylös suuntaavan 
palan suositeltu väri on 14. Alas 
suuntaavan palan suositeltu väri on 
138. Pitimeen käytetään väriä 116.

6 Valitse Luo, Suora, Päätepistein.

7 Klikkaa grafiikka-alueella ja piirrä 
suora johonkin kohtaan.

8 Kirjoita valintapalkkiin Pituudeksi 
20, Kulmaksi 45 ja paina [Enter].

9 Piirrä toinen suora ensimmäisen 
suoran ylemmästä päätepisteestä.

10 Kirjoita valintapalkkiin Pituudeksi 
20, Kulmaksi 90 ja paina [Enter].
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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11 Piirrä suora edellisen suoran 
päätepisteestä ja anna suoran 
pituudeksi 35 ja kulmaksi 0.

12 Piirrä suora edellisen suoran 
päätepisteestä ja anna suoran 
pituudeksi 25 ja kulmaksi 270.

13 Piirrä vielä yksi suora, joka sulkee 
palan muodon ja poistu suoran 
luonti - toiminnosta klikkaamalla 
OK.

 Palan kärjen viimeisteleminen
1 Zoomaa palan kärkeen.

2 Valitse Mastercamin valikosta Luo, 
Pyöristys, Alkiot.
LATHE MUOTOTYÖKALUT



PALAN PIIRTÄMINEN   7
3 Valitse kaksi kärjen suoraa, aseta 
Säteeksi 0.8 ja klikkaa OK.

4 Valitse pala kokonaan ja klikkaa 
Mastercamin päävalikosta 
Muodosta, Siirrä origoon.

5 Valitse pyöristyksen keskipiste.

Pala siirtyy origoon; kärjen kaaren 
keskipiste on kohdassa 0,0.

6 Valitse Sovita, valitse Palauta värit 
ja vaihda sitten grafiikkaikkunasssa 
akselit näkyviin painamalla [F9].

7 Zoomaa origoon ja huomaa, 
millaisessa asennossa palan kärki on 
nyt.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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Palan asento grafiikka-alueella 
määrää sen, kuinka työkalun 
parametrit määritellään 
Mastercamissa. Jos esimerkiksi 
jättäisit palan asennon kuten se on 
vaiheessa 7, kun asetat työkalun 
parametreja, valitsisit 
kompensointipisteen kuten 
oikealla.

Tällöin myös työkalun keskiö olisi 
kohdassa 0,0.

Yleisempi pystysuorassa olevan työkalun asento on sellainen, jossa palan 
kosketuskohta on kokonaan grafiikkaikkunan oikeassa yläneljänneksessä. 
Tällöin asettaisit kompensointipisteen ja työkalun keskiön kuten kuvassa alla.

Harjoituksen jäljellä olevassa osassa pala siirretään grafiikkaikkunan oikeaan 
yläneljännekseen.

8 Valitse Muodosta, Siirrä.

9 Valitse pala kokonaan ja paina 
[Enter].
Siirrä-valintaikkuna avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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10 Valitse Siirrä, aseta suhteellinen-
kohdan X- ja Y–arvoksi 0.8 ja klikkaa 
OK.

Geometria siirtyy valittuun kohtaan.

11 Zoomaa origoon ja huomaa, kuinka 
palan kärki on nyt oikeassa 
asennossa.

12 Klikkaa Palauta värit, jolloin 
geometria palautuu keltaiseksi ja 
klikkaa sitten Sovita.

Valmiin sorvaustyökalun tulisi 
näyttää oikeanpuoleisen kuvan 
kaltaiselta.

13 Tallenna tiedosto nimellä Oma01_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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 Pitimen piirtäminen
1 Vaihda geometrian väriksi 116.

Tämä on suositeltu väri pitimelle.

2 Piirrä palan alemman suoran 
keskipisteestä suora, jonka pituus on 
45 ja kulma 111.

3 Piirrä äskeisen suoran 
loppupisteestä suora, jonka pituus 
on 210 ja kulma 90.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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4 Piirrä äskeisen suoran ylimmästä 
loppupisteestä suora, jonka pituus 
on 50 ja kulma 0.

5 Piirrä äskeisen suoran oikeasta 
loppupisteestä suora, jonka pituus 
on 247 ja kulma 270.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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6 Piirrä vielä yksi suora, joka sulkee 
pitimen muodon ja poistu suoran 
luonti - toiminnosta klikkaamalla 
OK.

7 Tallenna tiedosto nimellä Oma02_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.

HUOM.: Omien muototyö-
kalujen geometrian yksiköt 
ovat kulloinkin käytössä 
olevia yksiköitä (tuumaisia tai 
metrisiä). Mastercam olettaa, 
että työkalugeometrian 
tiedoston yksiköt ovat 
samoja, jotka valittiin 
Työkalun määrittely -valintaikkunan Parametrit-välilehdellä.

Työkaluparametrien asettaminen
Kun työkalun geometria on piirretty, Mastercamille on työkaluparametrien avulla 
kerrottava se, kuinka työkalun geometriaa tulkitaan ja käytetään. Näihin parametreihin 
kuuluvat:

 Työkalugeometrian asento - Mastercam tunnistaa työkalun 
profiiligeometriasta syöttöliikkeen ja pistoliikkeen suunnan.

 Työkalun geometria - Parametri kertoo Mastercamille, luetaanko 
geometriatiedostosta tai joltakin kappaletiedoston tasolta.

 Työkalun asento revolverissa - Määrittää sen, kuinka työkalu on revolverissa 
kiinni, kuten myös syöttö ja pistosuunnan.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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 Teräpalan nirkon säde - Määrittää työkalun kärjen säteen.
 Työkalun keskiö - Määrittää työkalun kärjen keskipisteen sijainnin.
 Kompensointi - Määrittää työstörataa laskettaessa käytettävän työkalun 

kompensoinnin.

 Suuntauksen ja asennon asettaminen
1 Valitse Mastercamin oletussorvi 

Koneen tyyppi -valikosta.

Mastercam luo uuden koneryhmän 
Työstöratojen hallintaan.

2 Valitse Työstöradat, 
Sorvaustyökalujen hallinta.

Työkalun hallinta -valintaikkuna 
avautuu.

3 Klikkaa ylemmässä valintaruudussa 
hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Luo uusi työkalu.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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4 Valitse Muototerä -työkalutyyppi.

Valintaikkuna vaihtuu 
automaattisesti Geometria -
välilehteen.

5 Varmista, että kohdassa 
Työkalugeometrian asento 
PÄÄLTÄ suunnassa suuntaukseksi 
on valittu vaihtoehto 1.
Tämä on työkalugeometrian asento 
Päältä-suunnassa. Huomaa, että 
vaihtoehdoilla 1 ja 5 on sama 
geometrinen asento, mutta syöttö- 
ja pistosuunnat ovat erilaiset. 
Suuntaus 5 on tyypillisesti käytössä 
vaakasuorissa työkaluissa.

6 Varmista, että kohdassa Työkalun 
asento revolverissa suuntaukseksi 
on valittu 1.
Työkalu kiinnitetään revolveriin 
tähän asentoon. Huomaa taas, että 
valinnoilla 1 ja 5 on sama 
geometrinen asento, mutta 
työstösuunnat ovat erilaiset.

7 Varmista, että kohdassa Työkalun 
geometria Taso on valittuna, ja että 
taso on 111. Tämä on taso, jolle 
työkalun geometria piirrettiin.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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HUOM.: Jos työkalun geometria olisi tallennettu erilliselle tiedostolle, 
valittaisiin Tiedosto ja sen jälkeen käytettäisiin Valitse painiketta 
tiedoston avaamiseksi.

8 Klikkaa Valitse-painiketta kohdan 
Teräpalan nirkonsäde vieressä.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
Mastercamin grafiikkaikkuna.

9 Zoomaa sorvauspalan kärkeen ja 
valitse palan keskipiste.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
palautuu näkyviin, ja Teräpalan 
nirkonsäde on 0.8.

10 Klikkaa Työkalun keskiö-painiketta.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
Mastercamin grafiikkaikkuna.

11 Zoomaa sorvauspalan kärkeen ja 
valitse palan keskipiste.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
palautuu näkyviin, ja työkalun palan 
keskiö on X-0.800 Z-0.800.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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 Työkalun tyypin ja kompensoinnin asettaminen
1 Klikkaa Työkalun tyyppi -välilehteä 

ja varmista, että Normaali sorvaus 
on valittuna.

2 Klikkaa Parametrit -välilehteä ja 
varmista, että 
ensimmäinenKompensointi-
parametri on valittuna.

Tällä valinnalla määritetään se, että 
työstöradan kompensointi perustuu 
kärjen nurkkasäteen terävään 
nurkkaan. Tähän asetukseen 
tutustuttiin jo kohdassa page 7.

Työkalun asettaminen
Kun työkalun yleiset parametrit on annettu, jatketaan työkalun asettamisella. Näillä 
asetuksilla määritellään työkalun fyysinen suuntaus ja niihin muiden muassa kuuluvat:

 Kiinnitysasento - Määrittää sen, onko työkalu kiinnitetty revolveriin 
pystysuoraan tai vaakasuoraan.

 Käännä työkalu - Parametrilla voidaan kääntää työkalu revolverissa 
oletusasennostaan 180 astetta. Valintaa käytettäisiin esimerkiksi silloin, kun 
normaalilla sorvaustyökalulla sorvattaisiin reikää tai reikäterällä ulkopuolista 
halkaisijaa.

 Revolveri - Parametri määrittää revolverin, johon työkalu on kiinnitetty.
 Aktiivisen karan oletus - Määrittää karan, jonka Mastercam valitsee 

oletusarvoisesti silloin, kun tätä työkalua käytetään operaatiossa.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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 Karan pyörintäsuunta - Määrittää karan pyörimissuunnan.

 Työkalun asettaminen
1 Klikkaa Työkaluasetukset-painiketta.

Sorvaustyökalun asetukset -
valintaikkuna avautuu.

2 Valitse kiinnitysasennoksi Vaakasuora, revolveriksi Ylä, aktiiviseksi karaksi 
Oikea ja karan pyörimissuunnaksi Vastapäivään.

Valintojen tulisi olla (ehkä Kotiasemaa lukuunottamatta) alla olevan kuvan 
mukaiset. Huomaa, että kohdassa Kiinnitysasento työkalun kuva on 
vaakasuorassa kuten oletettiinkin vasemalle ylärevolverille.

3 Klikkaa OK Sorvaustyökalun asetukset -valintaikkunassa.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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4 Klikkaa Piirrä työkalu.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
grafiikkaikkuna, jossa työkalu näkyy 
nykyisessä tilassaan.

VINKKI: Silloin, kun muuttelet 
työkaluasetuksia, käytä Piirrä 
työkalu -painiketta usein muutosten 
tarkastamiseksi ja sen varmista-
miseksi, että työkalu näyttää 
odotetun kaltaiselta.

5 Paina [Enter] palataksesi valintaikkunaan.

6 Klikkaa OK sekä Työkalun määrittely että Työkalujen hallinta -
valintaikkunoissa.

Työkalu on nyt valmis testattavaksi.

7 Tallenna tiedosto nimellä Oma03_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.

 Työkalun testaaminen työstöradalla
1 Vaihda Mastercamin tilarivilta tason 

numeroksi 1.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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2 Piirrä grafiikkaikkunan vasempaan 
yläneljännekseen suora (miinus X- ja 
plus Y-suuntaan), jonka pituus on 
200 ja kulma 0.

Tätä suoraa käytetään yksinkertaisen 
sorvausradan luontiin.

3 Valitse Mastercamin valikosta Työstöradat, Viimeistely.

Anna uusi NC-nimi -valintaikkuna avautuu.

4 Hyväksy oletusnimi klikkaamalla OK.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu.

5 Ketjuta suora kuten kuvassa oikealla 
ja klikkaa OK.

Sorvaus viimeistely -valintaikkuna 
avautuu.

6 Varmista, että luomasi työkalu on 
valittuna ja klikkaa OK.

Mastercam luo työstöradan.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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7 Varmista simuloimalla, että rata 
toimii odotetusti.

HUOM.: Jos työkalu ja pidin eivät näy, palauta ne 
näkyviin Simulointi -valintaikkunassa. Nämä valinnat 
ovat pois päältä oletusarvoisesti.

8 Tallenna tiedosto nimellä Oma04_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT



LUKU 2

2Työkalun sijainti grafiikkaikkunassa ja 
työkaluasetukset

Tässä harjoituksessa kokeillaan erilaisia työkaluasetuksia ja katsotaan, mikä on 
asetusten suhde työkalun sijantiin grafiikkaikkunassa. Huomaat, että työkalun voi 
piirtää mihin tahansa, mutta työkalun sijainti vaikuttaa niihin asetuksiin, joita on 
käytettävä ja myös vastaavan työstöradan sijaintiin.

Jatka edellisen harjoituksen kappaletiedostolla tai lataa harjoituskirjan tiedosto Oma04.

 Työkalun sijainnin käyttäminen
1 Simuloi työstörata ja tarkkaile, kuinka työkalu liikkuu geometrian mukaisesti 

oikein.

2 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
muototerää.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
avautuu.
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3 Vaihda Työkalun asennoksi 
revolverissa2.

HUOM.: Varmista, että muutat para-
metria Työkalun asento revolve-
rissa, etkä parametria 
Työkalugeometrian asento Päältä 
suunnassa. Koska geometrian suun-
taus perustuu siihen, miten työkalu 
on piirretty grafiikkaan, geometrian 
suuntausta ei tarvitse muuttaa sen 
asettamisen jälkeen.

4 Klikkaa Piirrä työkalu -painiketta ja 
huomaa, kuinka työkalun suuntaus 
on muuttunut muutetun parametrin 
mukaiseksi.

5 Paina [Enter] palataksesi valintaikkunaan ja klikkaa OK.

1 tai useampi operaatio käyttää tätä työkalua -ikkuna avautuu.

6 Klikkaamalla Kyllä hyväksyt muutokset, joilla operaatio päivitetään.

Klikkaus muuttaa työstöradan keskeneräiseksi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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7 Klikkaa Regeneroi kaikki valitut 
operaatiot.
Mastercam regeneroi operaation.

8 Simuloi työstörata ja tarkkaile, kuinka työkalu nyt liikkuu vastakkaiseen 
suuntaan.

9 Klikkaa työkalua Työstöratojen 
hallinnassa ja vaihda Työkalun 
asennoksi revolverissa5.

10 Klikkaa Piirrä työkalu -painiketta ja 
huomaa, kuinka työkalun suuntaus 
on muuttunut muutetun parametrin 
mukaiseksi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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11 Paina [Enter] palataksesi valintaikkunaan ja klikkaa OK.

1 tai useampi operaatio käyttää tätä työkalua -ikkuna avautuu.

12 Hyväksy operaation päivittävä muutos klikkaamalla Kyllä.

Mastercam muuttaa työstöradan keskeneräiseksi.

13 Regeneroi operaatio.

14 Simuloi työstörata ja tarkkaile, kuinka työkalun asento on muuttunut.

15 Klikkaa työkalua Työstöratojen 
hallinnassa, vaihda Työkalun 
asennoksi revolverissa taas 1 ja 
klikkaa OK

16 Hyväksy operaation päivittävä muutos klikkaamalla Kyllä.

Mastercam muuttaa työstöradan keskeneräiseksi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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17 Regeneroi operaatio ja simuloi.

Operaatio on nyt palautettu alkuperäiseen tilaansa kuten kuvassa alla.

 Työkalun sijainti grafiikassa
1 Jos akselistosymboli 

grafiikkaikkunassa näyttää +D- ja Z- 
(eikä X- ja Y-akseleita), klikkaa 
Mastercamin tilarivin Suunnat ja 
valitse Päältä (Työkoord.).
Kuvanto vaihtuu Päältä-kuvantoon.

2 Valitse Mastercamin valikosta 
Muodosta - Siirrä.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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3 Valitse koko työkalun geometria ja 
paina [Enter].
Siirrä-valintaikkuna avautuu.

4 Siirrä koko työkalua 5 sekä X- että Y-
suunnassa ja klikkaa OK.

5 Resetoi työkalun värit klikkaamalla 
Palauta värit.

6 Zoomaa origoon ja huomaa, missä 
asennossa palan kärki on nyt.

7 Simuloi ja huomaa, kuinka työkalu liikkuu nyt työstöradan yläpuolelle.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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Tämä johtuu siitä, että työkalun keskiötä siirrettiin kohtaan X5.8, Y5.8, mutta 
Mastercam olettaa sen olevan edelleen kohdassa X0.8, Y0.8.

8 Klikkaa työkalua Työstöratojen 
hallinnassa.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
avautuu.

9 Klikkaa Työkalun keskiö-painiketta 
ja resetoi työkalun keskiö uuteen 
sijaintiinsa.

Työkalun keskiön tulisi nyt olla 
koordinaateissa X5.800 Z5.800 mm.

10 Klikkaa OK Työkalun määrittely -valintaikkunassa, klikkaa Kyllä avautuvaan 
viestiin ja regeneroi työstörata.

11 Simuloi työstörata.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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Työkalu on nyt oikeassa sijainnissaan, mutta työstörata on siirtynyt 5 mm 
alaspäin.

Tämä johtuu siitä, että työkalun sijainti suhteessa työstörataan on muuttunut 
5 mm.

 Palauta työkalu alkuperäisiin asetuksiinsa
1 Valitse Mastercamin valikosta 

Muodosta - Siirrä.

2 Valitse koko työkalun geometria ja 
paina [Enter].
Siirrä-valintaikkuna avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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3 Siirrä koko työkalua -5 sekä X- että 
Y-suunnassa ja klikkaa OK.

Siirto palauttaa työkalun geometrian 
alkuperäiselle paikalleen.

4 Resetoi työkalun keskiö siten, että 
sen koordinaatit ovat X0.800 
Z0.800 mm.

5 Klikkaa valintaikkunassa OK ja klikkaa sitten avautuvaan viestiin Kyllä.

6 Klikkaa Palauta värit, regeneroi operaatio ja simuloi.

Operaatio on nyt palautettu alkuperäiseen tilaansa kuten kuvassa alla.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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LUKU 3

3Työkalun luominen vaakasuoraan 
asentoon

Tässä luvussa luodaan työkalu vaakasuoraan ja sitä käytetään työstökoneen ylärevol-
verissa työstöön oikeanpuoleisessa karassa. Tätä varten tehdään seuraavaa:

 Suunnataan uudelleen työkalu, joka luotiin pystysuoraan kohdassa Luku 1.
 Määritetään työkalun ominaisuudet.
 Testataan työkalu työstöradalla.

Työkalun uudelleen suuntaaminen
Tässä harjoituksessa suunnataan uudelleen pystysuoraan asentoon luotu työkalu siten, 
että työkalu on vaakasuorassa grafiikka-ikkunan vasemmassa alaneljänneksessä kuten 
kuvassa alla. Tällä tavoin työkalu on vaakasuorassa asennossa ja sitä voidaan käyttää 
työstöön oikeassa karassa. 

 Työkalun kääntäminen
1 Käynnistä Mastercam

2 Lataa tiedosto Oma02, joko kohdassa Luku 1 luotu tiedosto tai 
harjoituskirjan mukana tullut.

3 Paina tarvittaessa [F9], jolloin akselisto näkyy grafiikkaikkunassa.
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4 Jos akselistosymboli 
grafiikkaikkunassa näyttää +D- ja Z- 
(eikä X- ja Y-akseleita), klikkaa 
Mastercamin tilarivin Suunnat ja 
valitse Päältä (Työkoord.).
Kuvanto vaihtuu Päältä-kuvantoon.

5 Valitse Mastercamin valikosta 
Muodosta - Kierrä.

6 Valitse koko työkalun geometria ja 
paina [Enter].
Kierrä-valintaikkuna avautuu.

7 Valitse Siirrä, aseta kierron kulmaksi 
-90-astetta ja klikkaa OK.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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Työkalun geometria kääntyy alla olevan kuvan mukaiseen asentoon.

8 Valitse Muodosta, Peilaa, valitse 
työkalun koko geometria ja paina 
[Enter].
Peilaus -valintaikkuna avautuu.

9 Valitse Siirrä ja pyöreä 
valintapainike X:n vasemmalla 
puolella ja klikkaa sitten OK.

HUOM.: Jos käytössä ovat D- ja Z-
akselit X- ja Y-akselien sijaan, valitse 
Z.

Geometrian pitäisi nyt olla alla olevan kuvan mukaisessa asennossa.

10 Klikkaa Mastercamin valikosta 
Palauta värit.
Mastercam palauttaa geometrian 
alkuperäiset värit.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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11 Zoomaa origoon ja huomaa, 
millaisessa asennossa palan kärki on 
nyt.

12 Tallenna tiedosto nimellä Oma05_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.

Työkaluparametrien asettaminen
Kun työkalun geometria on piirretty ,Mastercamille on työkaluparametrien avulla 
kerrottava se, kuinka työkalun geometriaa tulkitaan ja käytetään. Vaakasuoran 
työkalun asetukset poikkeavat aikaisemmin tässä harjoituskirjassa luomasi pystysuoran 
työkalun asetuksista.

 Suuntauksen ja sijainnin asettaminen
1 Valitse Työstöradat, 

Sorvaustyökalujen hallinta.

Työkalun hallinta -valintaikkuna 
avautuu.

2 Klikkaa ylemmässä ruudussa hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse Luo 
uusi työkalu.

Työkalun määrittely avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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3 Valitse Muototerä -työkalutyyppi.

Valintaikkuna vaihtuu 
automaattisesti Geometria -
välilehteen.

4 Varmista, että kohdassa 
Työkalugeometrian asento 
PÄÄLTÄ suunnassa suuntaukseksi 
on valittu vaihtoehto 7.
Tämä on työkalugeometrian asento 
päältä-suunnassa. Huomaa, että 
vaihtoehdoilla 3 ja 7 on sama 
geometrinen asento, mutta 
työstösuunnat ovat erilaiset.

5 Varmista, että kohdassa Työkalun 
asento revolverissa suuntaukseksi 
on valittu 7.
Tähän asentoon työkalu kiinnitetään 
revolveriin. Huomaa taas, että 
valinnoilla 3 ja 7 on sama 
geometrinen asento, mutta 
työstösuunnat ovat erilaiset.

6 Varmista, että kohdassa Työkalun 
geometria, Taso on valittuna, ja että 
taso on 111.

Tämä on taso, jolle työkalun 
geometria piirrettiin.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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7 Klikkaa Valitse-painiketta kohdan 
Teräpalan nirkonsäde vieressä.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
Mastercamin grafiikkaikkuna.

8 Zoomaa sorvauspalan kärkeen ja 
valitse palan kaari.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
palautuu näkyviin, ja Teräpalan 
nirkonsäde on 0.8.

9 Klikkaa Työkalun keskiö-painiketta.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
Mastercamin grafiikkaikkuna.

10 Zoomaa sorvauspalan kärkeen ja 
valitse palan keskipiste.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
palautuu näkyviin, ja työkalun palan 
keskiö on X-0.800 Z-0.800.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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 Työkalun tyypin ja kompensoinnin asettaminen
1 Klikkaa Työkalun tyyppi -välilehteä 

ja varmista, että Normaali sorvaus 
on valittuna.

2 Klikkaa Parametrit -välilehteä ja 
varmista, että 
ensimmäinenKompensointi-
parametri on valittuna.

Tällä valinnalla määritetään se, että 
työstöradan kompensointi perustuu 
kärjen nurkkasäteen terävään 
nurkkaan.

Työkalun asettaminen
Kun työkalun yleiset parametrit on annettu, jatketaan sorvaustyökalujen asetuksilla.

 Työkalun asettaminen
1 Klikkaa Työkaluasetukset-

painiketta.

Sorvaustyökalun asetukset -
valintaikkuna avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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2 Valitse kiinnitysasennoksi Vaakasuora, revolveriksi Ylä, aktiiviseksi karaksi 
Oikea ja karan pyörimissuunnaksi Vastapäivään.

Valintojen tulisi olla, ehkä Kotiasemaa lukuunottamatta, alla olevan kuvan 
mukaiset.

3 Klikkaa OK Sorvaustyökalun asetukset -valintaikkunassa.

4 Klikkaa Piirrä työkalu.

Valintaikkunan tilalle avautuu 
grafiikkaikkuna, jossa työkalu näkyy 
nykyisessä tilassaan.

5 Paina [Enter] palataksesi valintaikkunaan.

6 Klikkaa OK sekä Työkalun määrittely että Työkalujen hallinta -
valintaikkunoissa.

Työkalu on nyt valmis testattavaksi.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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7 Tallenna tiedosto nimellä Oma06_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.

 Työkalun testaaminen työstöradalla
1 Vaihda Mastercamin tilarivilta tason 

numeroksi 1.

2 Piirrä vaakasuora linja kuvaruudulle grafiikkaikkunan oikeaan 
yläneljännekseen.

Tätä suoraa käytetään yksinkertaisen sorvausradan luontiin.

3 Valitse Mastercamin valikosta 
Työstöradat, Viimeistely.

Anna uusi NC-nimi -valintaikkuna 
avautuu.

4 Hyväksy oletusnimi klikkaamalla OK.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu.
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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5 Ketjuta suora kuten kuvassa oikealla 
ja klikkaa OK.

Sorvaus viimeistely -valintaikkuna 
avautuu.

6 Varmista, että luomasi työkalu on 
valittuna ja klikkaa OK.

Mastercam luo työstöradan.

7 Varmista simuloimalla, että rata 
toimii odotetusti.

8 Tallenna tiedosto nimellä Oma07_xx, jossa xx tarkoittaa nimikirjaimiasi.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Lathe muototyökalut harjoitukset. Käytyäsi nyt läpi 
tämän harjoituskirjan suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin 
ja toimintoihin. 

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskir-
joja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan lisätään uusia harjoituskirjoja. Harjoituskirjoja 
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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löytyy webbisivulta, jolle pääsee valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-vali-
kosta.

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercamin Ohje –Mastercamin Ohje avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö 
Mastercamin päävalikosta tai näppäilemällä [Alt+H].Suurimmassa osassa 
valinta-, palkkeja ja nauhoja on Ohje-painike, joka avaa ohjetiedoston suoraan 
vastaavasta kohdasta. 

 Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi.
 Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee asiasi parhaiten. Tarvittaessa on 

käytettävissä myös CNC Softwaren teknisestä tuesta 
support@mastercam.com), mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin 
Mastercam-edustaasi tai maahantuojaan.

 Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri 
perustoimintoja. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin 
lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisivulta, jolle pääsee 
valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.Käy katsomassa 
uusimmat harjoitukset.

 Mastercam University CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, 
laajaa oppimisympäristöa, jossa on saatavana vuorokauden ympäri 
oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi hioa 
taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -tutkintoon. 
Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercam.fi -
sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoiteeseen training@mastercam.com. 

 Webbiyhteisö— Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi 
ja www.mastercam.com
LATHE MUOTOTYÖKALUT
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Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit liittyä meihin Facebookissa 
(www.facebook.com/mastercam) seurata Twitterissä (www.twitter.com/
mastercam) ja Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam) 
YouTubessa voit katsella, kuinka Mastercam toimii käytännössä 
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!  

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin 
verkkokeskusteluryhmästä, joka on osoitteessa forum.mastercam.com tai 
käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com. Voit rekisteröityä 
valitsemalla Mastercamin päävalikosta Ohje, Linkki Mastercam.com ja 
seuraamalla ohjeita.

Mastercam Dokumentaatio
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mastercam asennuskansion 
\Documentation-kansioon:

 Mastercam X9 Uudet piirteet
 Mastercam X9 Asennusopas
 Mastercam X9 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam X9 Siirtymisopas
 Mastercam X9 Pikaopaskortti
 Mastercam X9 LueMinut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vastauksen 
ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.
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Huomautus! Tästä oppaasta voi olla uudempi versio.
Uusimmat päivitykset löytyvät Mastercam.fi sivustolta.

Vattuniemenkatu 13
00210, Helsinki
www.mastercam.fi
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