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Johdanto

Mastercamin dynaamisissa 2D-suurnopeusjyrsintäradoissa voidaan hyödyntää 
työkalun koko lastuavaa pituutta ja saavuttaa suurin mahdollinen työstöteho. Radat on 
suunniteltu maksimoimaan materiaalin poisto ja minimoimaan työkalun kuluminen. 

Dynaamisten jyrsinratojen lisähyötyjä ovat muun muassa:

 Vältetään terän koko leveydellä työstöä
 Vähäinen lämpeneminen
 Parempi lastun poisto

Tässä harjoituskirjassa esitellään seuraavat Mastercamin älykkäät 2D-suurnopeusjyr-
sinratojen sovellukset ja verrataan niitä vastaaviin tavallisiin työstöratoihin. 

Dynaaminen jyrsintä (Pysy sisällä -menetelmä)—Työstää taskut käyttäen yhtä tai 
useampaa ketjua työstöradan ohjaukseen. Tämä valinta on käytössä oletuksena.

Dynaaminen jyrsintä (Ulkopuolelta-valinta)—Työstää avoimet taskumuodot tai pysty-
seinämäiset onkalomuodot käyttäen ulommaisena ketjuna aihion ulkoreunaa. Työkalu 
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liikkuu vapaasti tämän alueen ulkopuolella. Työstörata alkaa uloimmalta rajalta ja 
etenee kohti sisempää rajaa.

Dynaaminen jyrsintä (Jäännösmateriaali)—Työstää edellisistä operaatioista jäänyttä 
materiaalia. Dynaamista liikettä käytetään nopeaan, aikaisemmasta operaatioista 
jääneen tai tietyn kokoisen työkalun jättämän materiaalin poistoon. Menetelmää 
käytetään tapauksissa, joissa rouhinta jättää materiaalia nurkkiin tai kappaleen ahtaille 
alueille.

Dynaaminen profiili—Työstää materiaalia seinämistä ja tukee suljettuja tai avoimia 
ketjuja. Työkalun liike muuntuu dynaamiseksi alueilla, jossa työkalu tukkeutuisi tai 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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työkalun materiaalikuormitus kasvaisi liikaa. Dynaamista profiilirataa käytetään seinä-
missä tai profiileissa, joissa on pieniä säteitä.

Peel Mill (Dynamic Peel Cutting style) —Mastercamin suurinopeuksinen 2D-kuorinta-
rata mahdollistaa tehokkaan jyrsinnän kahden valitun profiilin välillä tai pitkin yksit-
täistä profiilia.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Dynaamisten työstöratatyyppien hyödyt ja käyttö
 Ymmärtämään dynaamisille työstöradoille ominaiset ketjutuksen ja 

lähestymisen valinnat
 Luomaan dynaamisia perusratoja
 Vertaamaan ja arvioimaan dynaamisia työstöratoja ei-dynaamisiin 

vastineisiinsa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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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 for SOLIDWORKS 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 for SOLIDWORKS 
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.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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1Yleiskatsaus dynaamiseen jyrsintään

Mastercamin 2D-suurnopeustyöstöradoissa (HST) on useita dynaamisia liikkeitä käyt-
täviä ratatyyppejä.

 Dynaaminen jyrsintä 
 Dynaaminen profiili
 Kuorintarata (Lastuamismenetelmänä dynaaminen kuorinta)

Dynaamiset työstöradat hyödyntävät mahdollisimman paljon työkalun leikkaavaa osaa 
minimoiden samalla työstön koko terän leveydeltä. Tällä menetelmällä poistetaan 
maksimi määrä materiaalia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja pidennetään 
samalla työkalun kestoikää.

Dynaamisten työstöratojen ketjutus
Dynaamiset radat edellyttävät tiettyä ymmärrystä ketjun valitsemisesta. Dynaaminen 
jyrsintä edellyttää vähintäin yhden työstöalueen määrittelemistä, mikä voi olla joko 
suljettu tai avoin ketju. Kaikki muu geometria voidaan määrittää väistettäviksi alueiksi, 
rajausalueiksi tai ilma-alueiksi.
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Dynaaminen profiili ei edellytä suljettua ketjua työstöradan laskentaa varten. Työkalu 
työstää kaikki valitut geometriat. 

Kuorintaradassa, kun käytetään dynaamista kuorintatyöstöä, edellytetään vähintään 
yhtä avointa ketjua, eikä yhtään suljettua ketjua.

Ketjutuksen valintoihin tutustutaan lisää tulevissa luvuissa.

Dynaaminen aluejyrsintä (Pysy sisällä -valinta)
Dynaaminen aluejyrsintä, jossa Työstöalueen koneistusmenetelmäksi on asetettu 
Pysy sisällä on taskutyöstön rata, jossa hyödynnetään dynaamisia liikkeitä. Rajaus-
käyrä valitaan, lisätään saarekkeet, ulokkeet ja vältettävä geometria, annetaan työkalu, 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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parametrit, lähestymismenetelmä ja siirtymisparametrit ja luodaan työstörata. Materi-
aalia poistetaan tehokkaasti sisältä ulospäin.

Dynaaminen jyrsintä (Jäännösmateriaali)
Dynaamisen jyrsinnän jäännösmateriaali-asetuksella poistetaan edellisten operaati-
oiden jättämää materiaalia dynaamisesti. Poistettava materiaali lasketaan aikaisem-
mista operaatioista tai se lasketaan aikaisempien rouhintatyökalujen perusteella. 
Dynaamisessa jälkityöstöoperaatioissa prosessoidaan vain työstämättömät kohdat. 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Dynaaminen jyrsintä (Ulkopuolelta valinta)
Dynaaminen jyrsintä, jossa Työstöalueen menetelmäksi on asetettu Ulkopuolelta 
on tasausoperaatio, jonka ominaisuuksiin kuuluu saarekkeiden ohittaminen. Työstö-
rata luodaan dynaamisin liikkein mahdollisimman tehokkaasti. Työkalu poistaa materi-
aalia ulkopuolelta sisäänpäin. Liikkeellä luodaan työstörata, jonka sallitaan liikkua 
valitun reunan ulkopuolelle.
 

Dynaaminen profiili
Dynaamisella profiililla luodaan tuttu profiilioperaatio käyttämällä dynaamisia liikkeitä 
ja erityisiä dynaamisen työstöradan parametreja. Dynaamisella liikkeellä estetään 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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työkalun tukkeutumista pienissä nurkkasäteissä. Lisäksi käytössä on parametreja, 
joiden avulla voidaan opastaa Mastercamia työstämään seinämiin jäänyttä materiaalia.

Kuorintatyöstö (Työstömentelmänä dynaaminen kuorinta)
Kuorintatyöstö, jossa työstöstrategiana on dynaaminen kuorinta työstää tehokkaasti 
materiaalia valittujen ketjujen väliltä. Työkalu liikkuu työstöradalla dynaamisesti ja 
palaa kiihdytetysti takaisin silloin, kun työkalu on irti materiaalista. Yksittäisille ketjuille 
määritetään lastun leveys. Muissa tapauksissa leveys määräytyy kahden profiilin välisen 
alueen perusteella.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Dynaamisen jyrsinnän parametrit
Lukuisat parametrit erottavat dynaamiset operaatiot vastaavista tavallisista 2D-suur-
nopeusradoista.

 Mikronosto
 Lähestymismenetelmät
 Lähestymisen syöttö/nopeudet
 Profiili seinämä

Mikronostolla työkalu nostetaan ylöspäin kappaleen pohjasta sillä kohdalla työstö-
rataa, jossa materiaalia ei poisteta. Mikronosto vähentää lastujen pakkautumista ja 
työkalun kuumentumista. Paluuliikkeen syöttönopeus on myös säädeltävissä.

Dyaamisen operaation lähestymismenetelmissä on monta mahdollista lähestymis-
tapaa. Parametreihin kuuluvat mm. vain kierteinen lähestyminen, ensin kierteinen ja 
sitten keskilinjalla trokoidinen lähestyminen valittuun avoimeen ketjuun. Mastercamin 
Ohje sisältää yksityiskohtaisia tietoja kustakin käytössä olevasta menetelmästä. 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Lähestymisen syöttö/nopeudet -parametrilla vältetään työkalun liiallista kuormittu-
mista. Lähestymisen loputtua voidaan asettaa lyhyt viive, jolloin kara ehtii saavuttaa 
ohjelmoidun nopeuden ennen kuin materiaalin poistaminen alkaa.

Profiilin seinämä -parametrilla asetetaan aihion paksuus ja aihiota muokanneen 
työkalun tiedot. Annettujen arvojen avulla Mastercam laskee tehokkaimman materi-
aalin poistamismenetelmän työstäessään kappaleen seinämiä.

Dynaamiset jyrsintäradat luovat valittuihin ketjuihin perustuvia äärimmäisen tehok-
kaita liikkeitä. Työstöradat ovat osa 2D-suurnopeustyöstöperhettä, mutta niillä on tiet-
tyjä lisäpiirteitä. Ne ovat Mastercamin suurnopeustyöstön oleellinen kehitysaskel. 
Suurnopeustyöstöradat itsessään ovat askel eteenpäin normaalien taskutyöstön, tasa-
uksen ja profiilin operaatioissa.

Paras tapa dynaamisten ratojen opetteluun ja hyödyntämiseen on dynaamisiin ratojen 
luominen ja niihin tutustuminen. Siirry Lesson 2 tutustuaksesi ketjujen ja lähestymisen 
valintaan ja siihen, mikä vaikutus valinnoilla on työstörataan.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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LUKU 2

2Ketjun ja lähestymismenetelmän 
valitseminen

Lesson 1 luotiin lyhyt yleiskatsaus Mastercamin dynaamisten työstöratojen valintoihin. 
Tässä luvussa keskitytään ketjun ja lähestymisen valintaan yksinkertaisten esimerkkien 
avulla. Menetelmiä ja esitettyjä ratkaisuja voidaan helposti soveltaa monimutkaisimpiin 
ja haastavimpiin kappaleisiin. Geometria, valinnat ja parametrit on yksinkertaistettu, 
jolloin varmistetaan olennaisimpien kohtien esiintulo.

Yksityiskohtaisia ohjeita koneenmäärittelyjen valintaan, grafiikan kuvannon tai konst-
ruktiotason vaihtamiseen tai tasojen näyttämiseen ja piilottamiseen tai simulointiin ei 
anneta erikseen. 

Tässä luvussa opitaan
 Konfiguroimaan Mastercam metrisille operaatioille
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata 
 Lisäämään geometria, muokkaamaan parametreja ja tarkastelemaan työkalun 

liikettä

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Käynnistä Mastercam haluamallasi 

tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin 
ikonia työpöydällä
Tai

 Valitse Mastercam Windowsin 
Käynnistä–valikosta.

2 Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:
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a Valitse Asetukset, 
Konfigurointi.

b Valitse ...\mcamxm.config mm alareunassa olevasta Nykyinen-
pudotusvalikosta.

c Klikkaa OK.

3 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Ketjutus_esimerkit.MCX-9.

4 Sovita tarvittaessa geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla 
Sovita-painiketta.

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

Harjoitus 2: Dynaamisen työstöradan luominen
Tässä harjoituksessa esitellään ketjutuksen ja lähestymisen valinnat dynaamisen 
jyrsinnän avulla. Jotkut näistä valinnoista soveltuvat myös dynaamiseen profiilityös-
töön kuorintaratoihin.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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1 Valitse Työstöradat, 2D-
suurnopeusradat, Dynaaminen.

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

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet. Ketjutuksen 
valintaikkuna avautuu.

Työstöalueet ovat alueita, jotka 
työstetään.

4  Ketjuta suorakulmio vastapäivään.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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HUOMAA: Voit kääntää ketjun suuntaa Käännä-
painikkeella Ketjutuksen valintaikkunasta. 

5 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen 
ikkunassa. 

2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

6 Valitse Työkalu-sivu

7 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta. 

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

8 Valitse 5 mm pyöristettypäinen 
jyrsin, jossa on 1.0 mm nurkkasäde 
ja klikkaa OK.

9 Valitse Työstöparametrit-sivu.

Näitä parametreja käytetään 
tulevissa harjoituksissa 
tehokkaamman työstöradan 
luomiseksi. Älä muuta niitä nyt.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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10 Klikkaa OK luodaksesi dynaamisen radan valitulle geometrialle. Huomaa 
työstöradan kuvio. Simuloi halutessasi operaatio.

11 Tallenna kappaletiedosto.

Työstörata luodaan valittujen työstöalueiden sisälle. Kun Koneistustrategiaksi on 
asetettu Pysy sisällä työstörata ei poikkea valitun ketjun ulkopuolelle. 

VINKKI: Käytä valittuihin ketjuihin Analysoi, Tilavuus/Alue, 2D-ala -
toimintoa, jos työstörata ei ole odotetun kaltainen. Syynä on yleensä 
virheellinen oletus suljetun geometrian 2D-alasta.

12 Paina Operaationhallinnassa [T] -näppäintä piilottaaksesi työstöradan.

Operaation työstöradan piilottaminen helpottaa geometrian valintaa 
seuraavassa työstöradassa.

Harjoitus 3: Väistettävien alueiden lisääminen operaatioon
1 Avaa Tasojen hallinta tilariviltä. Tasojen hallinnan valintaikkuna avautuu.

2 Klikkaa kerran tason 2 Näkyvä-
saraketta nähdäksesi tason nimeltä 
Väistettävät alueet. 

X Näkyvä-sarakkeessa osoittaa, että 
tämä taso näkyy grafiikka-ikkunassa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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3 Sulje Tasojen hallinta klikkaamalla 
OK.

Taso 2:Väistettävä rautalanka on 
nyt näkyvänä. 

4 Klikkaa Geometria operaatiossa 1. 
Ketjutusvalintojen avautuu.

5 Klikkaa Valitse kohdasta 
Väistettävät alueet. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

6 Ketjuta soikio ja pieni suorakulmio 
kuten kuvassa. Ketjutuksen 
suunnalla ei ole merkitystä.

7 Klikkaa OK Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunassa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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8 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Regeneroi kaikki keskeneräiset 
operaatiot.

9 Paina Työstöratojen hallinnassa [T]-näppäintä vaihtaaksesi työstöradan 
näyttöä.

HUOMAA: Mastercamin oletusarvojen vuoksi työstöratasi saattaa 
hieman erota kuvassa näkyvästä.

10 Simuloi halutessasi operaatio.

11 Tallenna kappaletiedosto.

Työstörata välttää lisätyt ketjut, koska kummankin sisältämä 2D-alue on pienempi kuin 
uloin ketju. Kiinnitä erityistä huomiota pieneen suorakulmioon, joka ulottuu isomman 
suorakulmion yli. Tavallisessa taskun työstöradassa geometria olisi täytynyt trimmata 
ja reunageometria ketjuttaa uudestaan. Dynaamisissa työstöradoissa geometrioita 
voidaan lisätä ja niitä voidaan välttää helposti vain ketjuja lisäämällä. 

Piirrät esimerkiksi yksinkertaisen suorakulmion, joka on kappaleen kiinnitin. Piirrät 
suorakulmion, lisäät sen operaation ketjuihin, regeneroit operaation ja työstörata on 
valmis. Alkuperäistä kappalegeometriaa ei tarvitse muuttaa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Harjoitus 4: Rajausalueiden lisääminen operaation.
1 Käytä Tasojen hallintaa asettaaksesi tason 3:Rajausalueet näkyväksi.

2 Paina [T] -näppäintä piilottaaksesi radan.

3 Klikkaa Geometria operaatiossa 1. Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

4 Klikkaa Valitse kohdasta Rajausalueet. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

5 Valitse ympyrä kuvan osoittamassa 
kohdassa. Ketjutuksen suunnalla ei 
ole merkitystä.

6 Klikkaa OK Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunassa.

7 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Regeneroi kaikki keskeneräiset 
operaatiot.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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8 Paina Työstöratojen hallinnassa [T]-näppäintä vaihtaaksesi työstöradan 
näyttöä.

9 Simuloi halutessasi operaatio.

10 Tallenna kappaletiedosto.

Rajausalueet ovat alueita, joiden ulkopuolelle työkalu ei voi liikkua. Työstörata on nyt 
rajattu ympyrän sisälle ja rata välttää myös geometriaa, joka aikaisemmin valittiin väis-
tettäviksi alueiksi. 

Harjoitus 5: Lähestymismenetelmän valinta
1 Käytä Tasojen hallintaa ja tee taso 4:Lähestymisketju näkyväksi ja piilota 

taso 3:Rajausalueet sekä poista työstöradan näyttö käytöstä.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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2 Klikkaa operaation 1 kohtaa 
Parametrit. 

2D suurnopeusrata - Dynaaminen 
jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

3 Valitse Työstöradan tyyppi -sivu.

4 Klikkaa Rajausalueet -kohdasta 
Poista valitut. 

Valinnalla poistetaan kaikki 
rajausalueet työstöradasta.

5 Valitse Lähestymisliike-sivu.

6 Valitse Lähestymismenetelmien 
pudotusvalikosta Mukautettu, 
käytä lähestymisketjua.

7 Klikkaa Valitse Geometrian ketjutus 
-ryhmästä. 

Ketjun hallinta valikko avautuu

8 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Ketjutuksen hallinnan ikkunaa ja valitse 
Lisää ketju.
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9 Valitse avoin ketju kuvan 
osoittamalla tavalla.

10 Klikkaa OK sekä Ketjutuksen että Ketjuksen hallinnan ja myös 2D 
suurnopeusradat - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkunoissa.

11 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset 
operaatiot.

12 Paina Työstöratojen hallinnassa [T] -näppäintä muuttaaksesi radan näyttöä. 

13 Simuloi halutessasi operaatio. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, kuinka 
työkalu lähestyy materiaalia.

14 Tallenna kappaletiedosto.

Lähestymismenetelmien avulla materiaalin poisto voidaan aloittaa monella tavalla. 
Näitä menetelmiä käsitellään tulevissa luvuissa. Tutustu Mastercamin Ohjeeseen, jos 
haluat tässä vaiheessa oppia enemmän dynaamisten työstöratojen lähestymismenetel-
mistä.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Harjoitus 6: Ilma-alueiden lisääminen operaatioon
1 Käytä Tasojen hallintaa ja piilota 4:Lähestymisketju -taso sekä poista 

työstöradan näyttö käytöstä.

2 Klikkaa operaation 1 kohtaa 
Parametrit. 

2D suurnopeusratojen Dynaaminen 
jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

3 Valitse Lähestymisliike-sivu.

4 Valitse Lähestymismenetelmäksi 
Vain kierteinen ja poista geometria 
ketjutuksesta.

Valinnalla poistetaan työstöradan 
lähestymisketju.

5 Valitse Työstöradan tyyppi -sivu.
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6 Klikkaa Valitse kohdasta Ilma-
alueet. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

7 Valitse Ketjutuksen valintaikkunassa 
Osittainen.

Valinta mahdollistaa avoimen ketjun 
luomisen.

8 Valitse suora kuvan osoittamalla 
tavalla. Ketjutuksen suunnalla ei ole 
merkitystä.

9 Klikkaa OK Ketjutuksen ja 2D-suurnopeusradat– dynaaminen jyrsintä -
ikkunoissa.

10 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Regeneroi kaikki keskeneräiset 
operaatiot.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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11 Paina Työstöratojen hallinnassa [T]-näppäintä vaihtaaksesi työstöradan 
näyttöä.

12 Simuloi halutessasi operaatio.

13 Tallenna kappaletiedosto.

Huomaa, että nyt työstörata lähestyy valitusta ilma-alueen ketjusta. Ketjuttamalla 
asetuksella osittainen kerrot Mastercamille, että kohdassa ei ole materiaalia. Tällä 
tavoin voit määrittää työkalun liikkumaan alueen läpi työstön aikana. 

Jo nyt voit nähdä, kuinka nopeasti ja helposti työstörataa voidaan merkittävästi 
muuttaa. Käytä vielä jonkin verran aikaa lähestymismenetelmien vaihtamiseen, lisää ja 
poista ketjuja työstöradasta ja tarkkaile simuloinnissa, kuinka muutokset vaikuttavat. 
Kun olet valmis, siirry seuraavaan harjoitukseen, jossa tutustutaan syvällisemmin 
Dynaamiseen jyrsinnän työstömenetelmiin.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ



LUKU 3

3Dynaaminen rata (Pysy sisällä -
menetelmä)

Luku 2 sisälsi dynaamisten työstöratojen ketjutuksen lisäksi lyhyesti lähestymismene-
telmiä. Nyt keskitytään dynaamisen työstöradan luontiin, missä Työstöalueen valinta-
tapana  on Pysy sisällä. Vertailun vuoksi luodaan myös taskun työstörata.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan dynaaminen rata Pysy sisällä -asetusta käyttäen
 Luomaan taskun työstörata
 Vertaamaan näitä kahta operaatiota

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto 

Dynaaminen_jyrsintä_pysy_sisällä.MCX-9. 

2 Valitse tarvittaessa metrinen Mill-oletuskoneenmäärittely.

3 Valitse Kuvanto-valikosta Isometrinen (työkoord.).

4 Voit halutessasi varjostaa kappaleen painamalla [Alt+S].
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5 Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovita-
painiketta.

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

Harjoitus 2: Dynaamisen jyrsintäradan luominen
1 Valitse Työstöradat, 2D-

suurnopeusradat, Dynaaminen.

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

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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4 Ketjuta rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

5 Klikkaa OK sulkeaksesi Ketjutuksen valintaikkunan ja palataksesi 
Ketjutusvalintojen ikkunaan.

6 Klikkaa Valitse kohdasta 
Väistettävät alueet. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

7 Ketjuta rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

8 Sulje Ketjutus-valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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9 Varmista, että Työstöalueen 
valintatapana on Pysy sisällä. 

Tämä valinta on käytössä oletuksena 
ja se pitää työstöradan valitun 
työstöalueen sisäpuolella. 

10 Sulje Ketjutusvalinnat klikkaamalla OK. 

2D suurnopeusratojen Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

11 Valitse Työkalu-sivu

12 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta. 

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

13 Valitse  16mm tappijyrsin ja klikkaa 
OK.

14 Valitse Työstöparametrit-sivu.
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15 Anna parametrit kuvan mukaisesti.

Käytä mikronostoa työkalun nostamiseksi ylös kappaleen pohjasta työkalun 
siirtymäliikkeen aikana. Noston avulla vähennetään työstössä syntyvää 
lämpöä ja pidennetään työkalun kestoikää. 

VIHJE: Klikkaamalla Ohje saat lisätietoja yksittäisistä sivun kentistä. 
Ohjeessa selitetään, kuinka käytettävät valinnat vaikuttavat työstörataan.

16 Valitse Lähestymisliike-sivu.

17 Valitse Profiili 
lähestymismenetelmäksi 
pudotusvalikosta.
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18 Anna 1.0 mm Z-turvaetäisyydeksi 
ja 2.0 astetta Porautumiskulmaksi.

19 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

20 Anna Syvyydeksi -10 mm. Varmista, 
että parametrin asetuksena on 
Inkrementaalinen.

21 Klikkaa OK Dynaamisen jyrsintäradan luomiseksi.

Kun Työstöalueen valintatavaksi on asetettu Pysy sisällä työstörata ei siirry 
pois valitulta työstöalueelta. Työstörata välttää myös kahta valittua ketjua.
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22 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Näytä vain valitut työstöradat.

Painikkeen klikkaaminen ei vaikuta 
nykyiseen grafiikkaikkunaan. 
Grafiikka on selkeämpi, kun 
harjoitukseen myöhemmin lisätään 
operaatioita.

23 Tallenna kappaletiedosto.

Dynaamisessa aluejyrsinnässä voidaan materiaalia työstää koko ohjelmoidulla syvyy-
dellä käyttämällä työkalun lastuavasta pituudesta niin paljon kuin se on tarpeen. 
Syvyyslastuja käytetään taskun syvyyksiin ja materiaaleille, joita ei voida työstää koko 
syvyydessä yhdellä lastulla.

Harjoitus 3: Taskutyöstöradan luonti
1 Valitse Työstöradat, Tasku.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

2 Ketjuta rautalankageometria ja piirteet kuvan osoittamalla tavalla:

3 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. 
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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2D Työstöradat - Tasku -valintaikkuna aukeaa.

4 Valitse Työstöparametrit-sivu.

Tasku on valittu Työstöradan tyyppi -sivulla automaattisesti samoin kuin 
Työkalu-sivulla 16 mm tappijyrsin. Jos haluat, valitse sivut ja tarkasta 
valinnat.

5 Anna 0.5 mm Työvaraksi 
seinämillä ja 0.0 mm Työvaraksi 
pohjapinnalla.

6 Valitse Rouhinta-sivu.

Tässä käytetään oletusarvoja eikä parametreja tarvitse muuttaa. Sivu valittiin 
vain sen havainnollistamiseksi, että kun kohdan Sivuttaissiirto prosentteina 
arvo on 50, se vastaa 8.0 mm kohdassa Sivuttaissiirron pituus.

7 Valitse Lähestymisliike-sivu.

8 Aktivoi Ramppi ja aseta parametrit 
niin kuin kuvassa. Muuttamista 
edellyttävät arvot on kuvassa 
rengastettuina.

9 Valitse Syvyyslastut-sivu.
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10 Merkitse Syvyyslastut-ruutu ja 
aseta maksimiksi rouhinta-
askeleeksi 3.0 mm.

11 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

12 Anna Syvyydeksi -10 mm. Varmista, 
että parametrin asetuksena on 
Inkrementaalinen. 

13 Luo työstörata klikkaamalla OK.

14 Tallenna kappaletiedosto.

Samaa geometriaa käytetään dynaamisen radan ja taskutyöstöradan luomiseksi. 
Työkalun liikkeet eroavat jyrkästi toisistaan. Molemmilla työstöradoilla kappale työste-
tään annettujen parametrien mukaan. Tarkastele valittuja operaatioita Työstöratojen 
hallinnassa erojen havainnollistamiseksi.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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Harjoitus 4: Operaatioiden vertailu
1 Valitse operaatio 1 Työstöratojen 

hallinnassa.

2 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen 
painamalla [F3].

3 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa 
Simuloi valitut operaatiot.

4 Klikkaa Työstä seurataksesi työkalun 
liikkeitä dynaamisessa 
aluejyrsintäoperaatiossa.

5 Klikkaa Laajenna Simulointi-
valintaikkunan vasemmasta 
yläkulmasta.
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6 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Tällä välilehdellä on tärkeitä tietoja. 
Tässä harjoituksessa vertaillaan 
erityisesti kokonaistyöstöaikaa. 
Dynaamisella jyrsinnällä kappale 
työstetään annetuilla parametreilla 
kuvassa näkyvässä ajassa.

7 Sulje Simuloinnin ikkuna 
klikkaamalla OK.

8 Valitse Työstöratojen hallinnasta 
operaatio 2.

9 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

10 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

11 Tarkastele työkalun liikkeitä taskutyöstöradassa klikkaamalla Työstä.

12 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Taskutyöstörataan kuluu annetuilla 
parametreilla kuvassa näkyvä aika.

Dynaaminen jyrsintä, jossa työstömenetelmänä on Pysy sisällä poistaa materiaalia 
taskusta vähemmän kuin puolet siitä ajasta, mikä siihen kuluu normaalilla taskutyöstö-
radalla. Kummassakin operaatiossa seinämiin jätettiin 0,5 mm työvaraa. Taskuoperaati-
ossa on yksi yksittäinen viimeistelylastu, jolla saavutetaan vastaava pinnanlaatu kuin 
dynaamisessa työstöradassa. Jos taskuoperaation viimeistelylastua ei ajeta, kokonais-
työstöaika putoaa alle 22 minuutin, mikä on edelleenkin huomattavasti enemmän kuin 
dynaamisessa operaatiossa.
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Dynaamisten työstöratojen avulla tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan olennaisesti 
parantaa. Kumpaakaan tämän luvun operaatiosta ei täysin optimoitu kappaleelle, 
materiaalille tai työstökoneelle. Silti dynaamisten liikkeiden ja dynaamisten työstöra-
tojen käytöstä oli selkeää hyötyä. Kun olet valmis, voit siirtyä Luku 4 ja aloittaa työs-
kentelyn dynaamisella työstöradalla, jossa käytetään jäännösmateriaalin 
poistomenetelmää.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ



LUKU 4

4Dynaaminen jyrsintä 
(Jäännösmateriaali)

Lesson 3 käsiteltiin sitä, mitä etuja dynaamisen jyrsinnän Pysy sisällä -valinnassa on 
verrattuna taskutyöstörataan. Tässä luvussa esitellään, mitä parannuksia dynaamisen 
aluetyöstöradan jäännösmateriaalimenetelmässä on aikaisempiin aluetyöstöratojen 
jälkityöstöön. Jokaisella työstöradalla on käyttötarkoituksensa, mutta kohdissa jossa 
terä työstää koko syvyydeltä, ja halutaan välttää jyrsimen tukkeutumista dynaaminen 
rata on parempi valinta.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata jälkityöstömenetelmällä 
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata jälkityöstömenetelmällä
 Vertaamaan näitä kahta operaatiota

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_jälkityöstö.MCX-9.

2 Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovita-
painiketta.
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3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä.

Harjoitus 2: Dynaamisen jyrsintäradan luominen
1 Valitse Työstöradat, 2D-

suurnopeusradat, Dynaaminen.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

2 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3 Ketjuta rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

4 Klikkaa OK sulkeaksesi Ketjutuksen valintaikkunan ja palataksesi 
Ketjutusvalintojen ikkunaan.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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5 Klikkaa Valitse kohdasta 
Väistettävät alueet. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

6 Ketjuta kahden piirteen rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

7 Sulje Ketjutus-valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Sulje Ketjutusvalinnat 
klikkaamalla OK. 

2D suurnopeusratojen Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

8 Valitse Työkalu-sivu

9 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta.

 Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

10 Valitse 8mm tappijyrsin ja klikkaa 
OK.

11 Valitse Työstöparametrit-sivu.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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12 Määritä seuraavat parametrit:

 Aseta Lastuamisjärjestyksen optimoinniksi Ei.
 Aseta % työkalun halkaisijasta arvoon 500.0. 
 Anna Työvara seinämillä ja Työvara pohjapinnalla valintojen arvoksi 0 

(nolla).

13 Valitse Jäännösmateriaali-sivu.

14 Aktivoi Jäännösmateriaali-ruutu.
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15 Valitse Yhdestä operaatiosta, operaatio 1 ja Jäännösmateriaali kuten 
laskettu kuten kuvassa näkyy.

16 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

17 Anna Syvyydeksi -10 mm. Varmista, 
että parametrin asetuksena on 
Inkrementaalinen.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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18 Klikkaa OK Dynaamisen jyrsintäradan luomiseksi.

19 Aktivoi Työstöratojen hallinnassa 
Näytä vain valitut työstöradat, jos 
se ei ole jo aktivoituna.

20 Tallenna kappaletiedosto.

Dynaaminen työstö poistaa materiaalia koko syvyydeltä samalla tavoin kuin aikai-
semman harjoituksen dynaamisessa jyrsintäradassa. Jäännösmateriaalin turvalliseen ja 
nopeaan poistoon käytetään samanlaisia tehokkaita liikkeitä.
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Harjoitus 3: Aluejyrsintäradan luominen
1 Valitse Työstöradat, 2D 

suurnopeusradat, Aluejyrsintä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

2 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3 Ketjuta rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

4 Klikkaa OK sulkeaksesi Ketjutuksen valintaikkunan ja palataksesi 
Ketjutusvalintojen ikkunaan.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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5 Klikkaa Valitse kohdasta 
Väistettävät alueet. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

6 Ketjuta kahden piirteen rautalankageometria kuvan osoittamalla tavalla.

7 Sulje Ketjutus-valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Sulje Ketjutusvalinnat 
klikkaamalla OK. 

2D suurnopeusrata - Aluejyrsintä -valintaikkuna avautuu.

8 Valitse Työkalu-sivu

9 Valitse työkaluluettelosta tasapäinen 
8mm tappijyrsin.

10 Valitse Työstöparametrit-sivu.
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11 Anna 0.0 mm Työvaraksi 
seinämillä ja Työvaraksi 
pohjapinnalla.

12 Valitse Syvyyslastut-sivu.

13 Merkitse Syvyyslastut-ruutu ja 
aseta Maksimi rouhinta-askel -
parametriksi 3.0 mm.

14 Valitse Jäännösmateriaali-sivu.

15 Merkitse Jäännösmateriaali-ruutu ottaaksesi sivun valinnat käyttöön.

16 Määritä seuraavat parametrit:

 Valitse kohdasta Jäännösmateriaalin laskenta Yhdestä operaatiosta.  
Valitse operaatio 1.

 Valitse kohdasta Jäännösmateriaalin asetukset Säädä työstämään pienet 
nyppylät. 
Tällä valinnalla asetetaan säätöetäisyys aihiomallin laajentamiseksi, ja 
Mastercam tulostaa lastut, joissa otetaan huomioon pienet 
materiaalimäärät.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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 Anna 0.5 Säätöetäisyydeksi.

17 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

18 Anna Syvyydeksi -10 mm. Varmista, 
että parametrin asetuksena on 
Inkrementaalinen.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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19 Klikkaa OK aluejyrsintäradan luomiseksi.

20 Tallenna kappaletiedosto.

Harjoitus 4: Operaatioiden vertailu
1 Valitse Työstöratojen hallinnasta 

operaatio 3.

2 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

3 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Simuloi valitut operaatiot.

4 Klikkaa Työstä seurataksesi työkalun liikkeitä dynaamisessa 
aluejyrsintäoperaatiossa.

5 Klikkaa tarvittaessa Laajenna Simulointi-valintaikkunan vasemmasta 
yläkulmasta.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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6 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Tälläkin kertaa kiinnostuksemme 
harjoituksessa kohdistuu 
kokonaistyöstöaikaan.

7 Sulje Simuloinnin ikkuna klikkaamalla OK.

8 Valitse operaatio 4 Työstöratojen 
hallinnassa.

9 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

10 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

11 Klikkaa Työstä tarkastellaksesi työkalun liikkeitä aluejyrsintäoperaatiossa.

12 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Muokkaa aluejyrsinnän ja dynaamisen jyrsinnän parametreja sen mukaan, miten 
operoit käyttämiäsi työstökoneita. Regeneroi työstöradat ja vertaile kokonaisaikoja 
uudelleen. Useimmissa tapauksissa dynaaminen rata on tehokkaampi. Poikkeuksia 
kuitenkin on ja se on syy, miksi sekä aluejyrsinnän että dynaamisen aluejyrsinnän radat 
ovat tarjolla Mastercamissa. Kun olet valmis, voit siirtyä Lesson 5 tutkimaan toista 
dynaamista jyrsintärataa.
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5Dynaaminen aluejyrsintä (Ulkopuolelta-
valinta)

Lesson 4 käsiteltiin dynaamisen aluejyrsinnän etuja verrattuna normaaliin aluejyrsin-
tään. Tässä luvussa vertaillaan dynaamista aluejyrsintää, jossa Koneistusalueen mene-
telmäksi on asetettu Ulkopuolelta ja tavallista taskutyöstöä.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata Ulkopuolelta-asetuksella
 Luomaan taskun työstörata
 Vertaamaan näitä kahta operaatiota

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto 

Dynaaminen_jyrsintä_ulkopuolelta.MCX-9 .

2 Valitse Kuvanto-valikosta Isometrinen (työkoord.).

3 Voit halutessasi varjostaa kappaleen painamalla [Alt+S].



52  MASTERCAM X9/ Dynaaminen aluejyrsintä (Ulkopuolelta-valinta)
4 Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovita-
painiketta.

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

Harjoitus 2: Dynaamisen jyrsintäradan luominen
1 Valitse Työstöradat, 2D-

suurnopeusradat, Dynaaminen.

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

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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4 Valitse Ketjutuksen valintaikkunasta 
Solidit.

5 Valitse solidin sivu kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAA: Varmista että sivun suodatin on valittuna 
tai muutoin solidin sivua ei voida valita työstörataa 
varten.

6 Klikkaa OK sulkeaksesi Ketjutuksen valintaikkunan ja palataksesi 
Ketjutusvalintojen ikkunaan.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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7 Valitse Koneistusstrategia-
parametriksi Ulkopuolelta.

8 Klikkaa Valitse kohdasta 
Väistettävät alueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

9 Valitse solidin sivu kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAA: Varmista että sivun suodatin on valittuna 
tai muutoin solidin sivua ei voida valita työstörataa 
varten.

10 Klikkaa kahdesti OK sulkeaksesi Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunat. 

2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.
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Valittu alempi sivu työstetään. Ylempi sivu seinämien yläreunassa on 
geometria, jota vältetään, koska sen 2D-ala on pienempi.

11 Valitse Työkalu-sivu

12 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

13 Valitse 12 mm tappiterä ja klikkaa 
OK.

14 Valitse Työstöparametrit-sivu.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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15 Anna parametrit kuvan mukaisesti.

16 Klikkaa OK Dynaamisen jyrsintäradan luomiseksi.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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17 Aktivoi Työstöratojen hallinnassa 
Näytä vain valitut työstöradat, jos 
se ei ole jo aktivoituna.

18 Tallenna kappaletiedosto.

Harjoitus 3: Taskutyöstöradan luonti
1 Käytä Tasojen hallintaa ja tuo taso 5:Taskun rajauskäyrä näkyviin.

2 Valitse Työstöradat, Tasku.

3 Valitse Ketjutuksen valintaikkunasta 
Rautalanka.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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4 Valitse ketju kuten kuvassa ja valitse OK.

5 Valitse Rouhinta-sivu.

6 Valitse työstömenetelmäksi 
Yhdensuuntainen spiraali.

7 Valitse Lähestymisliike-sivu.

8 Aktivoi Kierre. Käytä kierteiseen 
lähestymisliikkeeseen parametrien 
oletusarvoja.
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9 Valitse Syvyyslastut-sivu.

10 Merkitse Syvyyslastut-ruutu ja 
aseta Maksimi rouhinta-askel -
parametriksi 6.0 mm.

11 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

12 Näppäile Syvyydeksi -32.0 mm. 
Varmista, että parametrin 
asetuksena on Inkrementaalinen.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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13 Luo työstörata klikkaamalla OK.

14 Tallenna kappaletiedosto.

Harjoitus 4: Operaatioiden vertailu
1 Valitse operaatio 1 Työstöratojen 

hallinnassa.

2 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

3 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Simuloi valitut operaatiot.

4 Klikkaa Työstä seurataksesi työkalun liikkeitä dynaamisessa 
aluejyrsintäoperaatiossa.

5 Klikkaa tarvittaessa Laajenna Simulointi-valintaikkunan vasemmasta 
yläkulmasta.
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6 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

7 Sulje Simuloinnin ikkuna klikkaamalla OK.

8 Valitse Työstöratojen hallinnasta 
operaatio 2.

9 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

10 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

11 Tarkastele työkalun liikkeitä taskutyöstöradassa klikkaamalla Työstä.

12 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Muokkaa taskuoperaation parametreja työstökoneellesi sopivin arvoin tarkastellaksesi 
työstöajan muutoksia. Kokeile asianmukaisin arvoin nähdäksesi, mitkä parametrit ovat 
tarpeen työstöajan lyhentämiseksi dynaamisessa jyrsintäoperaatiossa. Merkittävät 
muutokset, kuten esimerkiksi maksimin rouhintaskeleen kasvattaminen 16 millimetriin 
luovat työstöajan, joka edelleen on neljä minuuttia pidempi kuin dynaamisessa 
operaatiossa. Kun harjoitustehtävä on tehty, jatka Lesson 6 tarkastellaksesi dynaamista 
profiilirataa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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6Dynaaminen profiilityöstörata

Lesson 5 käytettiin esimerkkikappaleen työstöön dynaamista jyrsintää ja taskutyöstö-
rataa. Tässä luvussa luodaan dynaaminen profiilirata vertailuksi tavalliselle profiilira-
dalle. Kappaleessa on vaikeita kohtia, joissa tavallinen profiilirata työstää työkalun 
koko leveydellä ja näin helposti rasittaa liiaksi työkalua tai tukkii sen, jos ajetaan jotakin 
muuta kuin viimeistelylastua.

Tässä luvussa opitaan
 Dynaamisen profiiliradan luonti
 Profiilityöstöradan luonti
 Vertaamaan näitä kahta operaatiota

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_profiili.MCX-9.

2 Valitse Kuvanto-valikosta Isometrinen (työkoord.).

3 Voit halutessasi varjostaa kappaleen painamalla [Alt+S].

4 Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovita-
painiketta.

5 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin 
suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.
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Harjoitus 2: Dynaamisen profiiliradan luonti
1 Valitse Työstöradat, 2D 

suurnopeusradat, Dynaaminen 
profiili.

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

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse kohdasta 
Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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4 Valitse kappaleen reunaprofiili kuten 
kuvassa. 

Ketjuta profiili myötäpäivään. Ota 
varjostus pois päältä valinnan ja 
ketjutussuunnan valinnan 
helpottamiseksi.

5 Klikkaa kahdesti OK sulkeaksesi Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunat.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen profiili -valintaikkuna avautuu.

6 Valitse Työkalu-sivu

7 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

8 Valitse 8mm tappijyrsin ja klikkaa 
OK.

9 Valitse Työstöparametrit-sivu.
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10 Anna parametrit kuvan mukaisesti.

11 Valitse Profiilin seinämä.

12 Syötä parametrit oheisen kuvan 
mukaisesti.

13 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ



PROFIILIRADAN LUONTI   67
14 Anna -10.0 mm Syvyys-parametrin 
arvoksi. Varmista, että parametrin 
asetuksena on Inkrementaalinen.

15 Luo dynaaminen profiilirata klikkaamalla OK. Varjostus on pois päältä 
työkalun liikkeen havaitsemisen helpottamiseksi.

16 Aktivoi Työstöratojen hallinnassa Näytä vain valitut työstöradat, jos se ei 
ole jo aktivoituna.

17 Tallenna kappaletiedosto.

Harjoitus 3: Profiiliradan luonti
1 Valitse Masrercamin päävalikosta 

Työstöradat, Profiili.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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.2 Klikkaa Ketjutuksen valintaikkunassa 
Viimeisin valinta ja klikkaa sitten 
OK.

2D Työstöradat - Profiili -
valintaikkuna aukeaa.

3 Valitse Työstöparametrit-sivu.

4 Poista valinta ruudusta 
Rajoittamaton tarkistus.

5 Valitse Syvyyslastut-sivu.

6 Merkitse Syvyyslastut-ruutu ja 
aseta maksimiksi rouhinta-
askeleeksi 5.0 mm.

7 Valitse Lastujen lukumäärä -sivu.

8 Merkitse Lastujen lukumäärä -
ruutu ja anna arvot kuten kuvassa.

Useampaa lastua käytetään tässä 
kappaleessa ehkäisemään työkalun 
tukkeutumista profiilin neljässä 
koverassa kohdassa.

9 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.
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10 Anna -10.0 mm Syvyys-parametrin 
arvoksi.

11 Luo työstörata klikkaamalla OK.

Huomaat heti tarpeettoman työkalun liikkeen kappaleen ulkoreunan 
ympärillä. Useampi lastunta, jota tarvitaan työkalun tukkeutumisen 
välttämiseksi profiilin koverissa kohdissa luo ylimääräisiä lastuja ulkoreunoille. 
Tämä voidaan välttää sillä, että poistetaan materiaalia koverista kohdista 
ennen yksinkertaisen profiilioperaation luomista. Tällöin kuitenkin työstön 
kokonaisaika kuten myös ohjelmointiaika ylittävät Dynaamisen profiilin 
operaatioon kuluvan ajan.

12 Tallenna kappaletiedosto.

Harjoitus 4: Operaatioiden vertailu
1 Valitse operaatio 1 Työstöratojen 

hallinnassa.

2 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

3 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Simuloi valitut operaatiot.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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4 Klikkaa Työstä seurataksesi työkalun liikkeitä Dynaamisen profiilin 
operaatiossa.

5 Klikkaa tarvittaessa Laajenna Simulointi-valintaikkunan vasemmasta 
yläkulmasta.

6 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

7 Sulje Simuloinnin ikkuna klikkaamalla OK.

8 Valitse Työstöratojen hallinnasta 
operaatio 2.

9 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

10 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

11 Tarkastele työkalun liikkeitä taskutyöstöradassa klikkaamalla Työstä.

12 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

Muokkaa vielä muokkaa profiilioperaation parametreja käytettävälle työstökoneelle 
sopivaksi. Normaali profiilityöstörata on ilman useampaa lastua nopeampi. Jos työstö-
kone, kappaleen materiaali ja työkalu kestävät työstön työkalun koko leveydeltä, 
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taskutyöstörata voi olla parempi valinta. Dynaaminen profiili on parempi valinta 
kappaleille, joissa on ahtaita kohtia ja pieniä säteitä.

Nyt voit siirtyä seuraavaan lukuun, jossa käsitellään kuorintarataa.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ
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7Kuorintarata

Tässä luvussa verrataan toisiinsa kuorintarataa ja kuorintataa, jossa työstötyylinä on 
dynaaminen kuorinta. Toisin kuin edellisissä työstöradoissa, ratojen erot valitaan Työs-
töparametrit-sivulla, eivätkä ne varsinaisesti ole erillisiä ratoja. Työstömenetelmissä on 
tiettyjä eroja, joita kuvataan alla:

 Kuorinnassa työstetään alueita käyttämällä avointa tai suljettua ketjua. 
Työstörata käyttää trokoidista liikettä ja kiihdytettyä paluuliikettä, kun työkalu 
on irti materiaalista.

 Dynaamisessa kuorinnassa työstetään alueita käyttämällä avointa ketjua. 
Työstörata käyttää dynaamista liikettä ja kiihdytettyä paluuliikettä, kun 
työkalu on irti materiaalista.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan kuorintarata, jossa työstötyylinä on Dynaaminen kuorinta
 Luomaan kuorintarata, jossa työstötyylinä on Kuorinta
 Vertaamaan näitä kahta operaatiota

Harjoitus 1: Valmistelut työstöradan luomiseksi
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Kuorinta.MCX-9.

2 Valitse Kuvanto-valikosta Isometrinen (työkoord.).
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3 Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovita-
painiketta.

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

Harjoitus 2: Dynaamisen kuorintaradan luominen
1 Valitse Työstöradat, 2D 

suurnopeusradat, Kuorintarata.

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

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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3 Valitse rautalankageometria alla olevan kuvan mukaisesti: Ketjutuksen on 
mentävä samaan suuntaan. 

4 Sulje Ketjutus-valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

2D suurnopeusrata - Kuorintarata -valintaikkuna avautuu.

5 Valitse Työkalu-sivu 

6 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta. 

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

7 Valitse 20mm suora tappijyrsin ja 
klikkaa OK.

8 Valitse Työstöparametrit-sivu.

9 Määritä seuraavat parametrit:
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 Aseta työstötyyliksi Dynaaminen kuorinta.
 Aseta sivusiirroksi 25.0%.
 Aseta radan minimisäteeksi 15.0%.
 Anna Työvara seinämillä ja Työvara pohjapinnalla -valintojen arvoksi 0.5.

10 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

11 Klikkaa Syvyys-painiketta 
palataksesi takaisin 
grafiikkaikkunaan.
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12 Valitse piste kuten alla:

13 Luo kuorintarata klikkaamalla OK.

14 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Näytä vain valitut työstöradat, ellei se ole 
jo valittuna.

15 Tallenna kappaletiedosto. 

Harjoitus 3: Kuorintaradan luominen
1 Valitse hiiren oikealla painikkeella 2D-suurnopeus (2D dynaaminen kuorinta) -

operaatio ja vedä se Operaationhallintaan.
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Ponnahdusikkuna avautuu.

2 Valitse Kopioi jälkeen.

Toiminnolla kopioidaan edeltävä 
operaatio. Uuden työstöradan 
luomisen sijasta kopioitua 
työstörataa editoidaan.

3 Valitse Operaationhallinnassa 
toisena olevan operaation 
Parametrit.
2D suurnopeusrata - Kuorintarata -
valintaikkuna avautuu.

4 Valitse tarvittaessa Työstöparametrit-sivu.

5 Määritä seuraavat parametrit:

 Aseta työstötyyliksi Kuorinta.
 Aseta radan minimisäteeksi 30.0%.

Kun työstötyyliä vaihdettiin, Lastuamismenetelmä- ja Lähestymisetäisyys-
kentät deaktivoituivat. Kentät eivät ole käytössä käytettäessä tavallista 
työstötyyliä. 

Standardi kuorintatyöstön tyyli edellyttää, että radan minimisäteen täytyy olla 
suurempi kuin sivusiirto.
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6 Valitse Syvyyslastut-sivu.

7 Aktivoi Syvyyslastut-ruutu 
klikkaamalla sitä.

8 Aseta maksimiksi rouhinta-
askeleeksi  3.2 mm.

9 Hyväksy muokkaukset ja sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

10 Klikkaa Operaationhallinnassa 
Regeneroi kaikki keskeneräiset 
operaatiot.

11 Kuorintarata näkyy kuvassa alla:.
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Harjoitus 4: Operaatioiden vertailu
1 Valitse 2D dynaaminen kuorinta 

Operaationhallinnassa.

2 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

3 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Simuloi valitut operaatiot.

4 Klikkaa Työstä tarkastellaksesi työkalun liikkeitä kuorintaradalla.

5 Klikkaa tarvittaessa Laajenna Simulointi-valintaikkunan vasemmasta 
yläkulmasta.

6 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.

7 Sulje Simuloinnin ikkuna klikkaamalla OK.

8 Valitse operaatio 2.

9 Piirrä grafiikka tarvittaessa uudelleen painamalla [F3].

10 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot.

11 Klikkaa Työstä tarkastellaksesi työkalun liikkeitä kuorintaradalla.

12 Valitse Info-välilehti Simulointi-
valintaikkunan alaosasta.
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Muokkaa molempien kuorintaratojen parametreja sen mukaan, miten operoit käyttä-
miäsi työstökoneita. Regeneroi työstöradat ja vertaile kokonaisaikoja uudelleen. Jois-
sakin tilanteissa tavallinen kuorintarata saattaa olla hyödyllisempi, erityisesti jos 
käytetään suljettuja ketjuja. Useimmissa tapauksissa dynaaminen kuorintarata on 
kuitenkin tehokkaampi. 
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Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Dynaaminen jyrsintä 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.

 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. 
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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.
DYNAAMINEN JYRSINTÄ

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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