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Esittely

Mastercam Wire on kattava, työstöradoiltaan tehokas ja teknisesti kehittynyt lankasa-
hausohjelma. Tässä harjoituskirjassa tutustutaan Mastercam Wiren käyttöön.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Luomaan ja valitsemaan kappalegeometria työstöratoja varten.
 Määrittämään asianmukaiset, erilaisten työstöratatyyppien 

työstörataparametrit.
 Muuttamaan työstöratoja ja päivittämään työkalun liikkeitä.
 Tarkastamaan työstöradan liikkeet käyttämällä useita, erilaisia työkaluja.

TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on joskus muutettu, jotta 
kuvat olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten 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.

 Kunkin 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.



2  MASTERCAM X9/ Esittely
 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.
MASTERCAM WIRE



LUKU 1

1Yksittäiset profiiliradat

Lankasahauksen profiilirata työstää kappaleita, joiden ylä- ja alareunan muoto on 
yhtäläinen. Seuraavaksi opiskellaan lankasahauksen profiiradan luomisen vaiheet.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan kappaletiedosto ja liittämään siihen koneenmäärittely.
 Luomaan yksittäisen profiilin profiilirata.
 Tarkastamaan työstörata simuloimalla.
 Postprosessoimaan työstörata.

Työstöradan luomisen aloittaminen
Harjoituksessa avataan kappaletiedosto työstöä varten ja valitaan koneenmäärittely, 
jolla lankasahausta simuloidaan.

1 Käynnistä Mastercam haluamallasi 
tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin 
ikonia työpöydällä
Tai

 Valitse Mastercam Windowsin 
Käynnistä–valikosta.

2 Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:

a Valitse Asetukset, 
Konfigurointi.
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b Valitse ...\mcamxm.config mm alareunassa olevasta Nykyinen-
pudotusvalikosta.

c Klikkaa OK.

3 Valitse Tiedosto, Avaa ja valitse harjoituskirjan kappaletiedosto 
yksittäinen_profiili.MCX-9.

Hammaspyörän muoto on harjoituksen työstöradan yksittäinen profiili. Lisäksi 
Mastercam Wire tarvitsee työstörataa varten pujotuspisteen, joka on se kohta 
– usein esiporattu reikä – jossa lankasahaus aloitetaan. Luomalla 
Mastercamissa pujotuspisteen ja valitsemalla sen osaksi rataa, pisteestä tulee 
assosiatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että pisteen siirtyessä työstörata 
päivitetään.

4 Valitse Luo, Piste, Pujotuspiste.

5 Ota pikakoordinaatit-toiminto käyttöön painamalla [Välilyönti] ja kirjoita 
kenttään pisteen koordinaatit.
MASTERCAM WIRE



AIHION MÄÄRITTÄMINEN   5
6 Näppäile X-40,Y0.2,Z0 ja [Enter]. 
Kappaleen vasemmalla puolella 
näkyy piste, jossa on pujotuspisteen 
symboli.

7 Lopeta pujotuspisteen luonti 
klikkaamalla valintapalkissa OK.

Perusprofiiliradan tarvitsema geometria on nyt valmis.

8 Valitse Koneen tyyppi, Wire, 
Oletus käyttääksesi lankasahauksen 
oletuskoneenmäärittelyä.

Koneenmäärittelyssä määritellään 
käytettävän työstökoneen 
ominaisuudet ja se millaisia 
työstöliikkeitä koneella voidaan 
tehdä. Se on työstökoneohjelmien 
perusta.

Kun valitset työstökoneen 
määrittelyn, Mastercam luo 
koneryhmän ja työstörataryhmän 
Työstöratojen hallintaan 
automaattisesti. Luodut työstöradat 
sijoitetaan luettelossa punaisen 
nuolen kohdalle.

9 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin 
suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

Aihion määrittäminen
Aihion määrittäminen helpottaa työstöratojen realistista visualisointia. Määrittämäsi 
aihiomalli voidaan näyttää kappalegeometrian yhteydessä, kun työstöratoja simuloi-
daan tai tarkastetaan.
MASTERCAM WIRE
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1 Laajenna Työstöratojen hallinnan 
Ominaisuudet-ryhmä ja avaa 
Kappaleen asetukset -välilehti 
klikkaamalla Aihion asetukset. 

2 Anna aiholle seuraavat arvot:

 Kirjoita aihion mitoiksi Y75, X75 ja Z10.
 Anna aihion origoksi Z10. 
 Valitse Näytetään ja Sovita , jolloin aihion rajat näkyvät silloinkin, kun 

käytetään Sovita-toimintoa.
MASTERCAM WIRE
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3 Klikkaa OK viimeistelläksesi aihion asetukset. 

4 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Isometrinen 
(työkoord.).

Geometrian valinta
Työstöradan geometrian valintaa kutsutaan ketjutukseksi. Ketjutus on menetelmä, 
jolla valitaan ja liitetään toisiinsa geometrian osat niin, että ne muodostavat perustan 
työstöradalle, pinnalle tai solidille. Kun geometriaa ketjutetaan, valitaan yksi tai 
useampi peräkkäinen käyrä (suora, kaari ja splini), joilla on toisiinsa liittyvät päätepis-
teet. Myös pisteitä voidaan ketjuttaa, mikä on tärkeää pujotuspisteiden ja katkaisupis-
teiden asettamiseksi.

Mastercam Wiressä voidaan ketjuttaa sekä rautalankageometriaa että solidin geomet-
riaa. Tässä esimerkissä ketjutetaan rautalankageometriaa.
MASTERCAM WIRE
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1 Valitse Työstöradat, Profiili.

2 Jos NC-tiedostolle kehotetaan 
antamaan uusi nimi, anna nimi ja 
klikkaa OK.

3 Liitä piste työstörataan valitsemalla ensimmäiseksi ketjuksi pujotuspiste.

HUOMAUTUS: Kun aihion koko on lähellä valmistettavan kappaleen 
kokoa, pujotuspiste on usein aihion ulkopuolella.
MASTERCAM WIRE
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4 Valitse hammaspyörän muoto toiseksi ketjuksi. Klikkaa hammaspyörästä 
kohtaa lähinnä ketjutuspistettä. Vihreän nuolen tulisi osoittaa vastapäivään.

5 Klikkaa Asetukset Ketjutus-
valintaikkunassa käyttääksesi 
lisäasetusten parametreja.

6 Aktivoi Katkaise pujotuspisteen 
lähin alkio.

Tällä valinnalla katkaistaan 
pujotuspisteen lähin alkio kahteen 
osaan, joten työstörata alkaa 
kohtisuoralla liikkeellä. Näin syntyy 
lyhin mahdollinen liike 
pujotuspisteen ja ketjutetun 
geometrian välillä.
MASTERCAM WIRE
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7 Klikkaa OK Ketjutuksen asetukset 
valintaikkunassa.

8 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa palataksesi takaisin Sahausrata - 
profiili -sivulle.

Työstöradan parametrien määrittäminen
Seuraavaksi annetaan työstöradan asetukset. Sahausrata - Profiili -valintaikkunassa on 
kaikki tarvittavat parametrit kappaleen sahausohjelmaan.

1 Valitse Lanka/tehoasetukset 
valintaikkunan vasemman puolen 
puurakenteesta.

Generaattoriasetusten kirjastossa on 
valmistajan dokumentoimat 
lankasahakohtaiset asetukset 
sahattaville materiaaleille.

VIHJE: Yhdessä kirjastossa voi olla tallennettuna korkeintaan 24 lastun 
generaattoriasetukset. Mastercamissa lastulla tarkoitetaan yhtä langan 
tekemää rataa profiilin ympäri. Kussakin lastussa on omat, sahattavan mate-
riaalin ja käytettävän lankasahan edellyttämät tehoasetukset. Esimerkiksi 
kirjaston lastu 1 voi sisältää rouhinnan asetukset, lastu 2 kannaksen ajon 
asetukset ja lastut 3-5 viimeistelyn asetukset (viimeistelylastuista käytetään 
myös nimitystä silityslastut).

2 Valitse langan halkaisijaksi 0.2. Tässä työstöradassa on vain yksi lastu, joten 
muita muutoksia ei tarvitse tehdä.

3 Valitse puurakenteesta Kompensointi.

4 Aseta kompensointityypiksi PC:ssä. Sahausradan kompensointi lasketaan, eikä 
ohjaukselle tulosteta kompensoinnin koodeja. Tällä asetuksella työstöradan 
liike näkyy paremmin.
MASTERCAM WIRE
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5 Valitse puurakenteesta Kallistus. Tällä sivulla asetetaan erilaiset työstöradan 
UV- ja XY -korkeudet, joilla ilmaistaan aihion pohjaa ja yläreunaa. Seuraavassa 
kuvassa on esimerkki korkeuksista.

6 Määritä Turvatasoksi, UV-trimmaustasoksi ja UV-korkeudeksi 15.0. 
Turvataso on ylemmän langanohjaimen Z-korkeus pikaliikkeille. UV-
trimmaustaso määrittää ylemmän langanohjaimen sijainnin.

7 Viimeistele sahausrata klikkaamalla 
OK.

8 Valitse OK sulkeaksesi Ketjutuksen hallinnan.

Ketjutuksen hallinnasta voidaan muokata ketjutusvalintoja. Näitä toimintoja 
käsitellään luvussa 2.

Seuraavassa kuvassa näkyy valmis työstörata.
MASTERCAM WIRE
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9 Valitse Tiedosto, Tallenna.

Työstöradan simulointi
Simuloinnissa rataa, jota pitkin lanka kulkee voidaan katsella. Toiminnon avulla voit 
nopeasti tarkastella rataa ja havaita virheet jo ennen varsinaista sahausta.

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Simuloi valitut operaatiot.
MASTERCAM WIRE
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2 Valitse Näytä työkalu ja Näytä 
pidin, jolloin työkalut ja pitimet 
näkyvät.

3 Aloita simulointi klikkaamalla 
Työstä-painiketta Simulointi-
palkissa grafiikkaikkunan yläpuolella. 

Lanka liikkuu kappaleen ympäri yhdellä rouhintalastulla.

4 Klikkaa OK Simuloinnin valinta-ikkunassa.

Työstöradan parametrien muuttaminen
Juuri luodulla yksinkertaisella profiiliradalla kappale voidaan sahata, mutta Mastercam 
Wiren lisävalinnoilla sahaus on huomattavasti tehokkaampaa. Parametreja voidaan 
muuttaa ja operaatio päivittää.
MASTERCAM WIRE
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1 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Lankasahaus profiilin Parametrit -
ikonia. 

2 Valitse puurakenteesta Lanka/tehoasetukset.

3 Aseta 1. lastun kipinäväliksi 0.035.

4 Muuta nuolesta klikkaamalla lastu 1 
lastuksi 2.

5 Anna lastuille 2, 3 ja 4 seuraavat arvot:

 Lastu 2: Langan halkaisija 0.2, kipinäväli 0.02
 Lastu 3: Langan halkaisija 0.2, kipinäväli 0.01
 Lastu 4: Langan halkaisija 0.2, kipinäväli 0

VIHJE: Kun lastut lähestyvät kappaleen lopullista muotoa, lanka sahaa 
vähemmän ainesta ja kipinäväli pienenee.

6 Valitse puurakenteesta Työstöparametrit.

7 Määritä sivulle seuraavat parametrit:

 Anna Viimeistelyn lisälastujen lukumääräksi (ennen kannasta) 3. 
Näiden lisälastujen avulla kappaleen viimeistelyjälki on siistimpää.

 Aktivoi Kannas ja anna 1.0 Kannaksen leveydeksi. Kannaksen avulla 
kappale pysyy kiinni aihiossaan.

 Valitse lastuamismenetelmäksi Käännä. Yhteen suuntaan sahaamisen ja 
uudelleen pujottautumisen sijaan lanka kääntyy takaisin kunkin lastun 
lopussa.
MASTERCAM WIRE
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Huomaa muutos työstölistassa. Työstörata koostuu nyt neljästä lastusta 
ketjun ympäri ja lyhyestä kannaksen ajoliikkeestä.

8 Valitse puurakenteesta Pysäytykset. 

Koska työstöparametrien sivulla valittiin kannaksen ajo pysäytyksellä, osa 
Pysäytykset-sivun valinnoista on jo valmiina.

9 Valitse pysäytyspisteen tulostukseksi 
Valinnaisena pysäytyksenä.

Valinnainen pysäytys on pysäytys, 
jonka toimeenpanolla (M01-koodi) 
saha voidaan pysäyttää ennen 
kannaksen sahausta ja tarvittaessa 
kiinnityksin estää kappaletta 
vahingoittumasta irtiajossa.

10 Valitse puurakenteesta Lähestyminen/poistuminen. 
MASTERCAM WIRE
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11 Valitse Suora ja kaari lähestymiseksi 
ja Kaari ja suora poistumiseksi.

Lähestymis- ja poistumisliikkeillä 
vähennetään purseen syntyä langan 
irrotessa kappaleesta.

12 Määritä liikkeiden kaaren säteeksi 
0.125 ja kaaren pyyhkäisykulmaksi 
60.

13 Aktivoi Maksimi poistumismatka ja 
aseta sen arvoksi 0.3.

Tällä valinnalla lyhennetään 
poistumisliikettä, eikä pakoteta sitä 
kulkemaan profiilin lopusta 
leikkauspisteeseen.

14 Viimeistele parametrien muutokset klikkaamalla OK.

15 Päivitä tehdyt muutokset 
klikkaamalla Työstöratojen 
hallinnassa Regeneroi kaikki 
valitut operaatiot.

16 Tallenna kappale valitsemalla 
Tiedosto, Tallenna.

Päivitetyn työstöradan simulointi
Simuloimalla tarkastetaan profiilirataan tehdyt muutokset.

1 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

2 Aloita simulointi klikkaamalla Työstä.
MASTERCAM WIRE
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Lanka liikkuu profiilin loppuun, jättää kannaksen, sahaa edestakaisin 
kappaleen ympäri ja lopuksi sahaa kannaksen.

3 Lopeta simulointi klikkaamalla OK.

Työstöradan postprosessointi
Postprosessointi tai postaus tarkoittaa prosessia, jossa -geometriatiedostojen työstö-
radat muunnetaan muotoon, jota työstökoneen ohjaus ymmärtää (esimerkiksi G-
koodeiksi). Postprosessoriksi kutsuttu erikoisohjelma lukee -tiedoston ja kirjoittaa 
vastaavan NC-koodin. Yleensä jokainen työstökone tai ohjaus vaatii oman postproses-
sorinsa, jota on muokattu tuottamaan koodia kunkin ohjauksen vaatimusten ja käyt-
täjän asetusten mukaisesti.

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnan 
Postprosessoi valitut operaatiot.
MASTERCAM WIRE



18  MASTERCAM X9/ Yksittäiset profiiliradat
2 Aseta postprosessoinnin parametrit kuten kuvassa. Ohjelma kysyy, haluatko 
tallentaa NC-tiedoston ja näyttää syntyvän tiedoston oletustekstieditorissa.

3 Klikkaa OK. 

4 Valitse tallennuskohde ja klikkaa Tallenna.
MASTERCAM WIRE
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5 Mastercam Code Expert avautuu Editori-välilehdellä ja näyttää 
postprosessoidun NC-ohjelman. Tutki koodia ja varmista, että se on halutun 
kaltainen.

6 Muokkaa ja tallenna muutokset tarvittaessa.

7 Sulje Code Expert -ikkuna.

Onnittelut! Ensimmäinen lankasahausrata on luotu! Seuraavassa luvussa käsitellään 
kappaletta, jossa on useita profiileja.
MASTERCAM WIRE
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LUKU 2

2Moniprofiiliradat

Yksittäisten profiiliratojen lisäksi Mastercam Wirellä voidaan ohjelmoida useita profii-
leja yksittäisestä aihiosta yhdessä operaatiossa. Voit luoda haluamasi työstörataliik-
keen valitsemalla kappaleet ryhmänä ja sen jälkeen järjestelemällä ketjut.

Tässä luvussa opitaan
 Useiden ketjujen valitseminen.
 Useiden kannasten ja pysäytysten luonti.
 Työstöradan tarkastus simuloimalla.

Kappaleen valmisteleminen
1 Valitse Tiedosto, Avaa ja valitse harjoituskirjan kappaletiedosto 

useita_profiileja.MCX-9.
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Tässä kappaleessa on kolme profiilia, kolme pujotuspistettä, ja neljä 
kiinnitysreikää (joita ei ole ohjelmoitu). Wire- oletuskoneenmäärittely on jo 
valittu.

2 Laajenna Työstöratojen hallinnan Ominaisuudet-ryhmä ja avaa Aihion 
asetukset -välilehti klikkaamalla Aihion asetukset. 

3 Anna aiholle seuraavat arvot:

 Klikkaa Valitse nurkat ja valitse profiileja ympäröivän suorakulmion 
vastakkaiset nurkat. 

 Anna 10 aihion Z-suunnan korkeudeksi.
 Kirjoita aihion Z-origon arvoksi 10. 
 Valitse Näytetään ja Sovita , jolloin aihion rajat näkyvät silloinkin, kun 

käytetään sovita-toimintoa.
MASTERCAM WIRE
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4 Klikkaa OK viimeistelläksesi aihion asetukset.

5 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin 
suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

Geometrian valinta
Jokaisen profiilin ketjuttamisen sijasta, voidaan nopeasti valita useita kappaleita käyt-
tämällä ikkunaketjutusta.

1 Valitse Työstöradat, Profiili.

2 Jos NC-tiedostolle kehotetaan 
antamaan uusi nimi, anna nimi ja 
klikkaa OK.

3 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Päältä 
(työkoord.).
MASTERCAM WIRE
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4 Klikkaa Ikkuna Ketjutuksen 
valintaikkunassa.

5 Klikkaa ensimmäisessä kuvan osoittamassa pisteessä ja vedä ikkuna toiseen 
kuvan osoittamaan pisteeseen.

6 Valitse summittainen aloituspiste klikkaamalla kappaleessa vasemmalla 
olevaa pujotuspistettä.

7 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa palataksesi takaisin työstöradan 
parametreihin.

Työstörataparametrien määrittäminen
Työstöradan parametrit ovat samanlaiset kuin luvussa 1.

1 Valitse puurakenteesta Työstöparametrit.

2 Määritä sivulle seuraavat parametrit:

 Aktivoi Kannas ja anna kannaksen leveydeksi 2.0. Kannaksen avulla 
kappale pysyy kiinni aihiossaan.
MASTERCAM WIRE
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 Tehosta sahausliikkeitä aktivoimalla ruutu Kannasten katkaisu 
viimeistelylastun yhteydessä.

 Lisää viimeistelylastu kannaksen ajon jälkeen valitsemalla Viimeistelyt 
kannasten jälkeen.

 Valitse lastuamismenetelmäksi Käännä.
Työstöradassa on nyt kaksi lastua kullekin ketjulle, ja rouhintalastussa 
pysäytys ja kannaksen sahaus.

3 Valitse puurakenteesta Kompensointi. 

4 Valitse Kompensointityyppi-asetukseksi PC:ssä ja Kompensoinnin suunnaksi 
Vasen. 

Kompensoinnilla vasemmalle lanka siirtyy offset-arvon verran geometrian 
vasemmalle puolelle.

5 Valitse puurakenteesta Pysäytykset.
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6 Valitse Kullekin kannakselle, jolloin 
kooditukseen lisätään kussakin 
ketjussa pysäytys ennen kannaksen 
ajoa ja Valinnainen pysäytys , 
jolloin pysäytykset ovat valinnaisia.

7 Valitse puurakenteesta Lähestyminen/poistuminen. 

8 Määritä sivulle seuraavat parametrit:

 Valitse Suora ja kaari 
lähestymiseksi ja Kaari ja suora 
poistumiseksi.

 Määritä liikkeiden kaaren säteeksi 
0.5 ja liikkeiden kaaren 
pyyhkäisykulmaksi 90.

 Anna limittäisyydeksi 0.02.
Tällä asetuksella vältetään 
purseutumisjälkien syntymistä 
työstämällä hieman profiilin alku- 
ja loppupisteiden yli.

9 Valitse puurakenteesta Kallistus ja määritä Turvatasoksi, UV-
trimmaustasoksi ja UV-korkeudeksi 20.0.

10 Viimeistele parametrien muutokset klikkaamalla OK.

Ketjujen järjestyksen muuttaminen
Koska ketjut valittiin ikkunoimalla, ketjujärjestys ei välttämättä ole työstöradalle paras 
mahdollinen. Ketjutuksen hallinnassa työstöradan liikkeitä voidaan säädellä muutta-
malla ketjujen järjestystä.
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1 Klikkaa kutakin ketjutuspistettä ja 
ketjua Ketjutuksen hallinnassa ja 
seuraa, kuinka Mastercam on 
ketjuttanut profiilit oletusarvoillaan.

2 Klikkaa Ketjutuksen hallinnassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse valikosta 
Lajitteluvalinnat. Lajittelun valintaikkuna avautuu.

3 Valitse Y+ X- -vaihtoehto 
kolmannelta riviltä 

Punainen piste tarkoittaa 
aloituspistettä ja nuoli osoittaa 
järjestyksen suunnan.

4 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

5 Käy pisteet ja ketjut klikkaamalla läpi uudestaan ja seuraa uutta 
ketjutusjärjestystä oikealta vasemmalle.

6 Valitse OK sulkeaksesi Ketjutuksen hallinnan.
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7 Tallenna kappaletiedosto.

Työstöradan tarkastus
Tarkastus eroaa simuloinnista siinä, että tarkastuksessa simuloidaan työkalun liik-
keiden lisäksi materiaalin poistoa. Tarkastus avautuu erilliseen ikkunaan Mastercam 
simulatorissa.

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnan 
Tarkasta valitut operaatiot.

Avautuvassa Mastercam Simulator -
ikkunassa näkyvät aihio, lanka ja 
langanohjaimet.

2 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikka-alueella ja valitse 
Isometrinen ja paranna sitten 
näkymää valitsemalla Sovita.

3 Klikkaa Työstä-painiketta Mastercam Simulator -valintaikkunan alareunasta.

4 Kun tarkastus on päättynyt, klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Suurenna ikkunalla. Tarkastele lopputulosta tarkemmin piirtämällä ikkuna 
kappaleen keskelle.
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5 Klikkaa Tarkastus-välilehden Poista 
jätepalat -painiketta, ja klikkaa 
sitten keskimmäistä sahausta, jolloin 
näet aihioon tehdyt sahausprofiilit. 

Muita profiileja klikkaamalla nähdään lopullinen sahaustulos. 

6 Palaa Mastercamiin klikkaamalla Simulator-ikkunan oikean yläkulman X-
painiketta.

Yksittäisen ja useiden profiilien käsittelemisen jälkeen keskitymme seuraavassa luvussa 
taskun sahausratoihin.
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3Taskun sahausradat

Taskun sahausradoilla poistetaan kaikki profiilin sisäpuolinen materiaali ilman irtopa-
loja. Tavallisesti sahausrata alkaa aineeseen esiporatusta reiästä ja liikkuu ulospäin joko 
zigzag-liikkein tai spiraalina kunnes kaikki ketjutetun geometrian sisäpuolinen materi-
aali on poistettu.

Tässä luvussa opitaan
 Käyttämään AutoCursoria™ pisteiden valitsemiseen.
 Luomaan rouhinta- ja viimeistelyoperaatioita.
 Simuloimaan ja tarkastamaan työstöratoja.

Kappaleen valmisteleminen
1 Valitse Tiedosto, Avaa ja valitse harjoituskirjan kappaletiedosto tasku.MCX-9.

Tämä on tilavuusmalli, jossa on reikä keskellä. Taskun sahausradoilla sahataan neljä 
muuta aukkoa. Wire- oletuskoneenmäärittely on jo valittu, mutta sinun on määriteltävä 
kullekin aukolle pujotuspiste.
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2 Poista varjostus painamalla [Alt+S].

3 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Päältä 
(työkoord.)

4 Valitse Luo, Piste, Pujotuspiste.

5 Siirrä kursori kunkin aukon päähän ja 
seuraa kursorimerkistä, milloin 
kaaren keskipiste on valittuna.

VIHJE: Mastercamin AutoCursori tunnistaa ja tarttuu pisteisiin silloin, kun 
kursoria liikutetaan geometrian yllä. AutoCursor aktivoituu aina, kun 
Mastercam pyytää valitsemaan pisteen näytöltä.

6 Valitse seuraavassa kuvassa näkyvät neljä pistettä.
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VIHJE: Pisteiden valitseminen lähekkäin lyhentää liikkeitä aukkojen 
välillä.

7 Klikkaa OK.

8 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä.

Aihion määrittäminen
Mastercam Wiressä voidaan aihioissa käyttää monia erilaisia muotoja, esimerkiksi soli-
deja, valukappaleita ja lieriöitä.

1 Laajenna Työstöratojen hallinnan Ominaisuudet-ryhmä ja klikkaa Aihion 
asetukset.

2 Valitse Muoto-kohdasta Lieriömäinen ja valitse lieriön akseliksi Z.

3 Määritä lieriön korkeudeksi 30 ja halkaisijaksi 40.

4 Viimeistele klikkaamalla OK.

Geometrian valinta
Kaikkien taskuratojen ketjujen on oltava suljettuja muotoja (pujotuspisteitä lukuunot-
tamatta). 

1 Valitse Työstöradat, Tasku.
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2 Jos NC-tiedostolle kehotetaan 
antamaan uusi nimi, anna nimi ja 
klikkaa OK.

3 Valitse kukin pujotuspiste ja sitä vastaava aukko. Klikkaa kunkin aukon ketjua 
läheltä pujotuspistettä. 

HUOMAUTUS:

 Todellisessa työstössä kukin pujotuspiste olisi esiporatun reiän keskip-
isteessä.

 Varmista Ketjutuksen asetukset -valintaikkunasta, että parametri
Katkaise pujotuspisteen lähin alkio  on pois päältä.

4 Viimeistele ketjutus klikkaamalla OK.
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Työstörataparametrien määrittäminen
Sahausradalla voi olla rouhintalastuja ja viimeistelylastuja. Suurin osa materiaalista 
poistetaan tavallisesti rouhintalastulla. Viimeistelylastulla siistitään rouhinnan jättämiä 
reunoja ja poistetaan loput materiaalista.

1 Valitse puurakenteesta Tasku.

2 Määritä Turvatasoksi, UV-trimmaustasoksi ja UV-korkeudeksi 40.0.

3 Valitse puurakenteesta Rouhinta.

Mastercam Wiressä on kuusi erilaista menetelmää materiaalin poistoon. 
Käytännössä parasta on valita menetelmä, jossa lanka seuraa kappaleen 
muotoa. Tälle kappaleelle oletuksena valittu Yhdensuuntainen spiraali toimii 
hyvin.

4 Valitse Lähestyminen / poistuminen välilehti.

5 Valitse lähestymisasetukseksi Suora ja kaari ja poistumisasetukseksi Kaari ja 
suora.

6 Valitse puurakenteesta Viimeistely.

7 Ota viimeistelyn parametrit käyttöön 
aktivoimalla ruutu Viimeistely 
käytössä.

8 Valitse viimeistelylastulle 
Kompensoinnin tyypiksi PC:ssä.

9 Aktivoi Aloita lastu lähimmästä 
alkiosta  -ruutu, jolloin varmistat, 
että viimeistely alkaa rouhinnan 
lähimmästä päätepisteestä.

Tällä valinnalla sahausrata on 
tehokkaampi.
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8 Luo työstörata klikkaamalla OK.

9 Tallenna kappaletiedosto.

Työstöradan simulointi
Simuloinnissa voidaan langan liikkeitä seurata useilla menetelmillä.

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnan Simuloi valitut operaatiot.

2 Valitse Simulointi-valintaikkunassa 
Pikatarkastus. 

Simuloinnissa näkyy langan varjostettu rata, ja voit nopeasti tarkastaa 
poistetaanko materiaalia kaikista aukoista.
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3 Aloita simulointi klikkaamalla Työstä. Lanka sahaa kunkin aukon sisältä 
ulospäin. Harmaalla varjostettu alue langan liikkeen alla varmistaa, että kaikki 
aukot on sahattu kokonaan.

4 Lopeta simulointi klikkaamalla OK.

Työstöradan tarkastus
Tarkastuksella saadaan simuloinnin pikatarkastusta selkeämpi kuva sahauksesta.

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnan Tarkasta valitut operaatiot.

2 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Isometrinen ja 
paranna sitten näkymää valitsemalla Sovita.

3 Klikkaa kerran Koti-valikon Aihio-ruutua muuttaaksesi aihion läpikuultavaksi. 
Langan liike näkyy tällä aihionäytöllä selkeämmin.
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VIHJE: Koti-valikon Näkyvyys-ruuduissa on kolme vaihtoehtoa: aihio on 
piilossa, näytetään tai kuultaa läpi.

4 Klikkaa Työstä Simulator-ikkunan alareunasta.

5 Kun tarkastus on loppunut, piilota työkalu valitsemalla Työkalu kahdesti Koti-
valikosta, jolloin kappale näkyy selkeämmin.

6 Palaa Mastercamiin klikkaamalla Simulator-ikkunan oikean yläkulman X-
painiketta.

Harjoituskirjan viimeisessä luvussa keskitymme 4-akselisiin työstöratoihin, jotka 
toimivat hyvin kappaleille, joiden profiilit ovat erilaiset kappaleen ylä- ja alareunoissa.
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44-akseliset työstöradat

4-akselisia ratoja käytetään kappaleissa, joissa langan on oltava muussa kuin pysty-
suorassa asennossa. Näissä kappaleissa on tyypillisesti erilainen geometria XY-ja UV-
tasoilla tai niissä on sama geometria, mutta eri asennossa, kuten tässä harjoituksessa 
käytetyssä hammasrattaassa.

Tässä luvussa opitaan
 Koneenmäärittelyn vaihtaminen
 Eri synkronointimenetelmien käyttö.
 TECH-kirjastojen käyttö.

Kappaleen valmisteleminen
1 Valitse Tiedosto, Avaa ja valitse harjoituskirjan kappaletiedosto 

4_akselinen.MCX-9.

Tämä on tilavuusmalli, johon on jo määritelty pujotuspiste ja työstön aloituspisteet. 
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2 Valitse Koneen tyyppi, Wire; Listan 
järjestely. 

Tällä valinnalla voidaan valita eri 
kone kuin oletuksena oleva 
lankasaha.

3 Valitse koneluettelosta Generic Makino 4X Wire MM (Tech).wmd-9 ja 
klikkaa Lisää.

Nämä Wire-koneenmäärittelyt (.WMD-tiedosto) on asennettu Mastercam 
Wiren asennuksen yhteydessä. Jos Mastercam Wire -lisenssiin kuuluu muita 
koneenmäärittelyjä, ne näkyisivät luettelossa. Tämä Makino-saha käyttää 
.TECH -kirjastoa langan tehoasetuksiin ja niitä käytetään luvussa 4.

4 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.
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5 Valitse Koneen tyyppi, Wire ja valitse luettelosta siihen juuri äsken lisäämäsi 
kone.

Makino-koneenmäärittely lisätään Työstöratojen hallintaan.

6 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä.

Aihion määrittäminen
Aivan kuten luvussa 3 lieriömäinen aihio paras aihio tälle kappaleelle.

1 Laajenna Työstöratojen hallinnan Ominaisuudet-ryhmä ja klikkaa Aihion 
asetukset.

2 Anna valintaikkunaan seuraavat arvot:

 Valitse Muoto-kohdasta Lieriömäinen ja valitse lieriön akseliksi Z.
 Määritä lieriön korkeudeksi 40 ja halkaisijaksi 70.
 Valitse Näytetään ja Sovita , jolloin aihion rajat näkyvät silloinkin, kun 

käytetään sovita-toimintoa.
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3  Viimeistele klikkaamalla OK.

Geometrian valinta
4-akselisessa sahausradassa geometriat ovat sekä XY-tasolla (alempi profiili) että UV-
tasolla (ylempi profiili). Mastercam Wiressä käytetään synkronointia määrittämään 
kahden ketjun välistä liikettä. Synkronointitapa riippuu tavallisesti kappalegeometri-
asta, mutta siihen on Mastercam Wiressä useita vaihtoehtoja:

 Alkion mukaan  - Määrää 
synkronoinnin kunkin 
ketjutusalkion päätepisteissä. 
Kummassakin ketjussa täytyy olla 
sama määrä alkioita.

 Haaroituksen mukaan - Määrää 
synkronoinnin ketjujen 
haarautumiskohdissa. Edellyttää 
3D geometriaa yhdistämään 
ylempiä ja alempia profiileja.

 Pisteiden mukaan - Määrää 
synkronoinnin kuhunkin ketjuun 
aiemmin luotujen pistealkioiden 
perusteella.

 Manuaalinen - Määrää ketjujen 
synkronoinnin käyttäjän 
valitsemilla alueilla.
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HUOMAUTUS: Haaroituspiste on piste, jossa kolme tai useampi alkio 
liittyy toisiinsa ja jossa ketjun suunta voi muuttua.

1 Valitse Työstöradat, 4-akselinen.

2 Jos NC-tiedostolle kehotetaan 
antamaan uusi nimi, anna nimi ja 
klikkaa OK.

3 Ketjutus on selkeämpää, kun poistat varjostuksen käytöstä painamalla 
[Alt+S].

4 Valitse kappaleen vasemmalla 
puolella näkyvä piste, jossa on 
pujotuspisteen symboli.

 Solmupisteillä - Määrää 
synkronoinnin yhden tai 
useamman splinin solmupisteissä. 
Jokaisessa splinissä on oltava sama 
määrä solmupisteitä.

 Manuaalinen/tiheys - Määrää 
ketjujen synkronoinnin käyttäjän 
valitsemille ketjuille, joille jokaiselle 
voi asettaa tiheyden. Jos alueella 
on pieni säde, kannattaa käyttää 
suurempaa tiheyttä paremman 
lopputuloksen saamiseksi.
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5 Valitse vihreän pisteen oikealla 
puolella oleva sinipunainen profiili. 
Ketjun aloituspisteen tulisi olla 
pisteessä. 

Tämä on työstöradan XY-taso.

VIHJE: Painamalla [F1] ja ikkuna-
suurennuksella voit tarkentaa 
kohteeseen.

6 Ketjuta ylempi profiili alkamaan vihreästä pisteestä. Molempien ketjujen 
suunnan on oltava myötäpäivään.

VIHJE: Käännä suunta klikkaamalla 
Käännä.

7 Avaa synkronointiasetukset 
klikkaamalla Asetukset.

8 Valitse Synkronointitavan 
pudotusikkunasta Alkion mukaan.

Tämä synkronointitapa toimii tälle 
kappaleelle hyvin, koska ala- ja 
yläprofiileissa on yhtä paljon alkioita.

9 Sulje Ketjutuksen asetukset -valintaikkuna klikkaamalla OK.

10 Sulje Ketjutus klikkaamalla OK.

Työstörataparametrien määrittäminen
Valittu koneenmäärittely on yhdistetty .TECH-kirjastoon, joka sisältää kaiken informaa-
tion sahauksen lastunnasta, ja myös rekisteriasetuksista, nollapisteen siirroista ja 
syötöistä. Nämä asetukset on suunniteltu tälle lankasahalle ja ohjaukselle.

1 Valitse puurakenteesta Lanka/tehoasetukset.
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2 Vaihda tämän työstöradan 
tehoasetuksia klikkaamalla 
Teknologia-painiketta.

Teknologiatietokannan valintaikkuna avautuu.

3 Valitse valintaikkunan alareunan alasvetovalikosta Rouhinta & 2 silitys(tä) . 
Tämä on tämän kappaleen ohjelmoitava lastumäärä.

4 Klikkaa OK palataksesi työstöradan parametreihin.

5 Valitse puurakenteesta Työstöparametrit.

6 Valitse Kannakset-kohdasta Yhtä 
suuri kuin, jolloin UV- ja XY-
kannaksista tulee samankokoiset ja 
anna 1.5  XY kannaksen 
leveydeksi.

7 Valitse puurakenteesta Kompensointi.

8 Aseta kompensointityypiksi PC:ssä ja kompensointisuunnaksi Vasen. 

9 Valitse puurakenteesta Pysäytykset.

10 Valitse Kullekin kannakselle, jolloin 
kunkin ketjun koodituksessa on 
pysäytys ennen kannaksen ajoa ja 
Valinnainen pysäytys , jolloin 
pysäytykset ovat valinnaisia.

11 Valitse puurakenteesta Lähestyminen/poistuminen.
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12 Valitse Suora ja kaari lähestymiseksi ja Kaari ja suora poistumiseksi.

13 Luo työstörata klikkaamalla OK.

14 Tarkastele varjostettua kappaletta ja työstörataa painamalla [Alt+S].

15 Tallenna kappaletiedosto.

Työstöradan simulointi
Jo käyttämiesi simulointityökalujen lisäksi työkalun liikkeitä voidaan simuloida 
samassa Mastercam Simulator -ikkunassa, jossa kappale tarkastettiinkin. 

1 Klikkaa Työstöratojen hallinnan Tarkasta valitut operaatiot.

2 Aseta simulointi päälle klikkaamalla 
Koti-valikossa Simulointi.

Aihiota ei enää näy ikkunassa ja 
näytön yläosan välilehdeksi vaihtuu 
Simulointi.

3 Klikkaa Simulointi-välilehteä ja 
valitse Näytä vektorit nähdäksesi 4-
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akselisen langan sijainnin, kun se 
liikkuu kappaleen ympäri.

4 Aloita simulointi klikkaamalla Työstä. Lanka sahaa kappaleen kolmeen 
kertaan, ensin rouhien ja sitten kahdesti silittäen.

5 Klikkaa Koti-välilehteä ja valitse Työkappale, jolloin näet valmiin kappaleen ja 
voit verrata sitä langan liikkeisiin.

6 Palaa Mastercamiin klikkaamalla Simulator-ikkunan oikean yläkulman X-
painiketta.
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Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Mastercam Wire 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 sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisi-
vulta, jolle pääsee valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercam Ohje—Avaa Mastercamin Ohje valitsemalla Ohje, Sisältö 
Mastercamin valikkoriviltä tai painamalla [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 
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.
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mailto:support@mastercam.com


MASTERCAM DOKUMENTAATIO   49
 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
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
 MastercamX9 Lueminut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vastauksen 
ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.
MASTERCAM WIRE

http://www.mastercamu.com
mailto:training@mastercam.com
http://www.mastercam.com
http://www.facebook.com/mastercam
http://www.twitter.com/mastercam
http://www.twitter.com/mastercam
http://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
http://forum.mastercam.com
http://kb.mastercam.com
http://www.facebook.com/mastercam
http://www.twitter.com/mastercam
http://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
mailto:techdocs@mastercam.com
mailto:techdocs@mastercam.com
http://google.com/+mastercam
http://forum.mastercam.com
http://www.mastercamu.com
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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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