
Tool Manager 
Käyttöopas
Heinäkuu 2015



Mastercam® X9 Tool Manager käyttöpas

Päivämäärä: Heinäkuu 2015
Copyright © 2015 CNC Software, Inc.— Zenex Computing Oy All rights reserved.
Ohjelmisto: Mastercam X9

KÄYTTÖEHDOT Tämän dokumentin käytöstä on määritelty Mastercam käyttöehdoissa. Mastercam 
käyttöehdot tulevat Mastercamin paketissa. Mastercam käyttöehdot ovat myös 
sivulla: 
http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx

 

Varmista, että 
sinulla on 
viimeisimmät 
tiedot.

Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan julkasemisen jälkeen. Tämän 
oppaan viimeisin versio asennetaan Mastercam asennuksen yhteydessä tai se on 
saatavana maahantuojalta. Lueminut -tiedostossa (LueMinut.pdf) - joka 
asentuu Mastercam version mukana - on kaikkein uusimmat tiedot.

http://www.mastercam.com/companyinfo/legal/LicenseAgreement.aspx


   iii
Sisällysluettelo

Johdanto ..............................................................................................................  1

 Tässä harjoituskirjassa opitaan ................................................................... 1

1. Mastercam Tool Manager .................................................... 3
 Luvussa opitaan ............................................................................................ 3

 Harjoitus 1: Tool Managerin yleispiirteet............................................... 4

 Harjoitus 2: Erillinen Tool Manager ja Mastercamin perinteinen työkalu-
jen hallinta............................................................................................. 6

 Harjoitus 3: Erillisen Tool Managerin käyttön etuja ............................... 9

 Harjoitus 4: Suositeltava työnkulku..................................................... 11

2. Työkalujen hallinnan työtilan muokkaaminen ....................  13

 Luvussa opitaan .......................................................................................... 13

 Harjoitus 1: Tool Managerin ikkunaruutujen telakointi, piilottaminen ja 
uudelleen sijoittaminen ....................................................................... 13

 Harjoitus 2: Näytä-valintapalkin toiminnot .......................................... 17

 Harjoitus 3: Taulukkoruutujen järjestely, käyttö ja muokkaaminen...... 18

3. Työkalukirjastotiedostojen (.TOOLDB) käyttö ....................  25

 Luvussa opitaan .......................................................................................... 25

 Harjoitus 1: Työkalukirjastojen luominen............................................. 25

 Harjoitus 2: Työkalukirjaston avaaminen ja muokkaaminen ................ 28

 Harjoitus 3: Kirjaston komponenttien haku.......................................... 30

4. Työkalukirjaston komponenttien käyttö .............................  33

 Luvussa opitaan .......................................................................................... 33

 Harjoitus 1: Uusien työkalujen ja pidinten luominen............................ 33

 Harjoitus 2: Työkalujen muokkaaminen............................................... 45



iv  MASTERCAM X9
 Harjoitus 3: Kokoonpanojen luominen ja muuttaminen........................ 51

 Harjoitus 4: Materiaalien ja työstöparametrien muokkaaminen........... 59

 Harjoitus 5: Työstöparametrien käyttö Mastercamissa....................... 64

 Harjoitus 6: Työkalukomponenttien kopioiminen työkalukirjastojen välillä
72

5. Työkalujen ja pidinten käyttö työstöradoilla.......................  81

 Tässä luvussa opitaan ................................................................................ 81

 Harjoitus 1: Uusien työkalujen ja pidinten luominen dynaamisen
jyrsinnän työstöradoille ....................................................................... 81

 Harjoitus 2: Työkalujen ja pidinten muokkaaminen taskutyöstöradalla 86

Yhteenveto ........................................................................................................ 88

 Mastercamin tiedonlähteet........................................................................ 88

 Mastercam dokumentaatio........................................................................ 89



Johdanto

Tervetuloa tutustumaan Mastercamin Tool Manager käyttöoppaaseen. Tässä 
oppaassa on tietoja Mastercamin uudesta Tool Manager -erillisohjelmasta. Osa 
tiedoista esitellään vaihe vaiheelta ja osa luvuittain. Molemmilla tavoilla opit käyttä-
mään uutta Tool Manageria.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Tutustumaan uuteen Mastercamin Tool Manager -erillisohjelmaan
 Opitaan muokkaamaan Tool Managerin työtilaa
 Opitaan käyttämään työkalukirjastoja (.TOOLDB) ja kirjastojen komponentteja
 Luomaan ja muokkaamaan työkaluja ja pitimiä Mastercamin perinteisessä 

Työkalujen hallinnassa.

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.
 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.
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LUKU 1

1Mastercam Tool Manager

Tässä luvussa tutustutaan Tool Managerin käyttöliittymään, verrataan Tool Manageria 
Mastercamin perinteiseen Mill/Router- ja Lathe-sovellusten Työkalujen hallintaan ja 
tutustutaan työnkulun yleispiirteisiin.

Luvussa opitaan
 Mastercam Tool Managerin yleispiirteet
 Erot Mastercamin perinteisen Työkalujen hallinnan ja Mastercamin Tool 

Manager -erillisohjelman välillä
 Ymmärtämään se, milloin ja miksi Tool Manageria kannattaa käyttää
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Harjoitus 1: Tool Managerin yleispiirteet
Mastercamin Tool Manager on suunniteltu aivan uudeksi ja monipuoliseksi tavaksi 
määritellä ja luoda työkaluja, pitimiä ja työkalujen kokoonpanoja Mastercamin käyt-
töön. Työkalukomponenttien lisäksi Tool Manager liittää työstömateriaalit ja työstö-
arvot yhteen, jolloin valmistajien suosittamia työstöarvoja voidaan hyödyntää. 
Tietokantaan voidaan myös tallentaa omia työstöarvoja.

Käynnistä Tool Manager erillään Mastercamista valitsemalla käyttöjärjestelmäsi 
Mastercam-kansiosta Tool Manager. Tietyt Tool Managerin toiminnot on integroitu 
Mastercamin käyttöliittymään ja ne käynnistetään Mastercamista silloin, kun uusia 
työkaluja luodaan. Kun Tool Manager on auki, annetut tiedot tallennetaan automaatti-
sesti ja samalla vältetään sekä tietojen katoaminen että varmuuskopioiden erillinen 
tallentaminen.

Tool Managerin tietokantaformaatti (TOOLDB) on nopeampi ja luotettavampi kuin 
vanhat tietokantaformaatit. Sen vapaakoodiseen formaattiin työkalujen valmistajat 
voivat helposti päivittää uusimmat työkalut ja työkalukomponentit. Vaikka käyttäjä 
voikin avata TOOLDB-tietokannan vain Tool Managerissa, Mastercamissa avautuvat 
sekä TOOLDB- että TOOLS-x-tietokannat. Tallenna nimellä -komento tallentaa tieto-
kannan kuitenkin vain TOOLDB-formaatissa.
TOOL MANAGER
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Tool Managerin käyttöliittymä
Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti Tool Managerin käyttöliittymästä. Alla mainittuja 
kohteita käsitellään yksityiskohtaisesti tämän harjoituskirjan vaiheittain etenevissä 
osissa.

1. Valintapalkit toimivat valintaikkunoiden tapaan, mutta ne näyttävät työkaluri-
veiltä. Valintapalkkeja ei voi lukita eikä niitä voi muokata.

2. Tietokannan hallintaa käytetään tietokannan tiedostojen (TOOLDB) käsittelyyn. 
Kohdetta klikataan hiiren oikealla painikkeella kohteen laajentamiseksi tai supista-
miseksi. Puurakenteesssa työskennellään kaksoisklikkaamalla kohdetta (esimer-
kiksi Jyrsintätyökalut, Työkalukokoonpanot, Pitimet, Materiaalit ja 
Työstöparametrit).

3. Kokoonpanopuuta käytetään avoimen TOOLDB-tietokannan työkalukokoonpano-
jen avaamiseen, luomiseen ja muokkaamiseen. Työkalukokoonpano voi sisältää 
yhden työkalun ja yhden tai useamman pitimen. Kokoonpanopuussa kokoonpa-
noja voidaan selailla. Jos valitset (kaksoisklikkaat) Työkalukokoonpanot Tietokan-
nan hallinnassa tai valitset Kokoonpano-painikkeen Koti-valintapalkissa, 
TOOL MANAGER
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kokoonpanopuu avautuu Tietokannan hallinnan alapuoliseen ikkunaan ja kokoon-
panon tekstiosa avautuu sille varatulle alueelle.

4. Taulukko - Tool Manager järjestää tiedot työkaluista, pitimistä ja kokoonpanoista 
”dokumenteiksi” taulukkoon. Päätyötilassa käytetään välilehtiin perustuvaa käyttö-
liittymää näiden dokumenttien esittämiseen.

5. Grafiikkaikkuna on osa dokumentointia ja siinä näkyy se, mitä taulukosta valitaan. 
Jos esimerkiksi käsittelet kokoonpanon dokumenttia, grafiikkaikkunassa näkyy 
taulukossa valittu kokoonpano.

6. Ominaisuudet-taulukossa näkyvät työkalujen, kokoonpanojen, pidinten ja jatkei-
den ominaisuudet, materiaalit ja työstöparametrit. Ominaisuuksien sisältö riippuu 
siitä, mikä dokumenttityyppi on avattu ja mikä kohta dokumentista valittu.

Harjoitus 2: Erillinen Tool Manager ja Mastercamin perinteinen 
työkalujen hallinta
Vaikka tämä opas keskittyy pääasiassa Tool Manager -erillisohjelmaan, voidaan 
Mastercamissa työkaluja ja työkalukirjastoja hallita useammalla kuin yhdellä tavalla. 
Kukin työkaluhallinnan paras tapa riippuu kustakin työnkulusta ja erilaisista tilanteista. 
TOOL MANAGER
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Erillinen Tool Manager

Erillinen Tool Manager avautuu valitsemalla Windowsin Käynnistä-valikko ja valitse 
Mastercam, Tool Manager. Kun Tool Manager on avoinna, saat ohjelmasta lisätietoja 
klikkaamalla Ohje-painiketta. Mastercamia ei tarvitse avata erillisen Tool Managerin 
käyttämiseksi. 
TOOL MANAGER
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Perinteinen Mill/Router-työkaluhallinta

Mastercamin Mill- ja Router-sovellusten Työkalujen hallinnassa voidaan tarkastella ja 
hallita työkalukirjastoja, kappaletiedoston työkaluja ja työkalujen määrittelyjä. Sitä 
käytetään:

 Työkalukirjastoon, koneryhmään tai molempiin tallennettujen työkalujen 
tarkastelemiseen.

 Uusien työkalujen luomiseen ja tallentamiseen työkalukirjastoon tai 
koneryhmään tai molempiin.

 Kopioimaan työkaluja kirjastoon/kirjastosta koneryhmään, työkalukirjastosta 
toiseen työkalukirjastoon tai koneryhmästä toiseen koneryhmään.

Monet perinteisen Mill/Router -Työkalujen hallinnan toiminnot käyttävät integroituja 
erillisen Tool Manager -ohjelman toimintoja esimerkiksi työkalujen muokkaamisessa ja 
työkaluvelhon toiminnoissa. Perinteiseen työkaluhallintaan pääset valitsemalla Työka-
lujen hallinta Mill- tai Router-sovellusten Työstöradat-valikosta. (Työkalujen hallintaa 
ei ole Design-sovelluksessa.)
TOOL MANAGER
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Perinteinen Lathen työkaluhallinta

Perinteisessä Lathen työkaluhallinnassa on samat ominaisuudet kuin perinteisessä 
Mill/Router-työkaluhallinnassa.

HUOM.:  Perinteistä Lathen työkaluhallintaa voidaan käyttää vain, kun 
Lathen koneenmäärittely on ladattu ja tiedon lisäysnuoli on kyseisessä 
koneryhmässä.

Työkaluhallinta avautuu klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella Parametrit-välilehteä 
(Lathe) tai valitsemalla Työkalujen hallinta Työstöradat-valikosta. (Työkalujen 
hallintaa ei ole Design-sovelluksessa.)

Harjoitus 3: Erillisen Tool Managerin käyttön etuja
On monia syitä käyttää Tool Manageria perinteisen työkaluhallinnan sijasta. Alla niistä 
muutamia:
TOOL MANAGER



10  MASTERCAM X9/ Mastercam Tool Manager
 Tool Manageria voidaan käyttää Mastercamia avaamatta - Vaikka Mastercam 
täytyykin olla asennettuna Tool Managerin avaamiseksi, Mastercamia ei 
tarvitse avata. SIM-lisenssipalikan ei tarvitse olla kytkettynä tietokoneeseen. 
Kun työkalukirjastoja voidaan muokata, luoda ja järjestää Mastercamia 
avaamatta, tietokoneen kuormitus vähenee ja samalla Mastercam-lisenssi on 
vapaana käytettäväksi.

 Työkalukirjaston komponentteja voidaan etsiä uuden Etsi-ikkunan avulla - 
Mastercamin Tool Managerissa on uusi Etsi-ikkuna, jossa haun tulokset 
näytetään. Etsintä voidaan tallentaa ”Suosikkeihin” ja viimeisimpiä hakuja 
voidaan katsella. Lisätietoja on kohdassa Kirjaston komponenttien haku (page 
30).

 Työkalukirjaston komponentteja voidaan kopioida kirjastosta toiseen - 
Useita Tool Managereita voi olla avoinna samanaikaisesti. Työkaluja, pitimiä ja 
kokoonpanoja voidaan kopioida yhdestä TOOLDB-tiedostosta toiseen, avata 
eri työkalukirjasto toisessa Tool Managerissa, ja vetää hiirellä 
työkalukomponentteja yhdestä Tool Managerista toiseen. Lisätietoja on 
kohdassa Työkalukomponenttien kopioiminen työkalukirjastojen välillä 
(page 54).

 Kokoonpanoja voidaan luoda ja muokata - Mastercamin Tool Managerissa on 
useita tapoja työkalukokoonpanojen luomiseen ja muokkaamiseen. 
Komponentteja voidaan vetää hiirellä kokoonpanopuuhun, kokoonpanoja 
voidaan muokata suoraan Tool Managerin grafiikkaikkunassa ja 
Ominaisuudet-kohdassa kokoonpanon parametreja tai kokoonpanon 
yksittäisten komponenttien parametreja voidaan muuttaa. Yksityiskohtia on 
harjoituksissa 4, 5 ja 6 kohdassa Työkalukirjaston komponenttien käyttö 
(page 33).

 Käyttöliittymän asettelua voidaan muokata - Käyttöliittymän pääosia voidaan 
kelluttaa, telakoida ja piilottaa. Tästä on hyötyä käytettäessä useita 
näyttöpäätteitä. Siitä on hyötyä myös silloin, jos haluat asetella tai piilottaa 
käyttöliittymän ikkunoita mielesi mukaiseksi. Lisätietoja on kohdassa 
Työkalujen hallinnan työtilan muokkaaminen (page 13).

 Työstöparametreja ja materiaaleja voidaan muokata ja luoda. Nämä 
asetukset tallennetaan työkalukirjastoon ja niihin voidaan palata helposti 
Mastercamissa, kun työkaluvelhon avulla työkalua luodaan tai editoidaan.

 Monieditointi on mahdollista - Tool Managerissa voidaan valita useita 
dokumenttikohteita, kuten esimerkiksi useita työkaluja ja muokata kaikkien 
valittujen kohteiden ominaisuuksia Ominaisuudet-ikkunassa.
TOOL MANAGER
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Harjoitus 4: Suositeltava työnkulku
Tool Manager on suunniteltu luomaan työkalukirjastoja (TOOLDB), jotka voivat olla 
valittuja johonkin erityiseen työhön tai erityiselle työstökoneelle. Näitä työkalukirjas-
toja voidaan käyttää osana työhön kuuluvaa ”pakettia”, joka liittyy johonkin erityiseen 
työstökoneeseen tai seuraa kappaleen mukana.

Suositeltavassa työnkulussa työkalukirjastot järjestellään Tool Managerin avulla ja sen 
jälkeen näitä kirjastoja käytetään Mastercamissa tarkoituksenmukaisiin töihin, kappa-
leisiin ja työstökoneisiin.
TOOL MANAGER
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LUKU 2

2Työkalujen hallinnan työtilan 
muokkaaminen

Tässä harjoituksessa opitaan muokkaamaan, tallentamaan ja palauttamaan työtilan.

Luvussa opitaan
 Kelluttamaan, siirtämään ja piilottamaan Tool Managerin ikkunoita.
 Käyttämään Ikkuna-valintapalkin toimintoja työtilan muokkaamiseksi.
 Siirtämään, näyttämään, järjestämään ja katsomaan taulukkoruutuja ja 

grafiikkaikkunaa.

Harjoitus 1: Tool Managerin ikkunaruutujen telakointi, piilottaminen 
ja uudelleen sijoittaminen
Tool Managerin taulukkoruutuja, kuten Tietokannan hallintaa, Kokoonpanopuuta ja 
Ominaisuuksia voidaan kaikkia kelluttaa, telakoida, sijoittaa uudelleen, telakoida 
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uudelleen ja piilottaa. Tässä harjoituksessa käytetään Ominaisuudet-ikkunaa esimerk-
kinä siitä, miten näitä toimintoja käytetään.

1 Avaa Tool Manager Mastercam-
kansiosta Windowsin Käynnistä-
valikosta.
TOOL MANAGER
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TÄRKEÄÄ: Mastercamin asennuksen jälkeen Mastercam täytyy avata 
ennen kuin Tool Manageria käytetään ensimmäistä kertaa. Avaamalla 
Mastercam luodaan Tool Managerin tukitiedostot. Kun Mastercam on 
avattu, se voidaan sulkea ja käynnistää Tool Manager. Mastercamin ei 
tarvitse olla avattuna Tool Managerin käyttämiseksi. Jos käytössäsi on 
uusi Mastercamin asennus ja yrität avata Tool Manageria ilman, että 
Mastercam on ainakin kerran avattu ja suljettu, saat virheilmoituksen, 
jossa sinua kehotetaan avaamaan Mastercam.

2 Klikkaa Avaa-painiketta ja siirry 
tämän oppaan tallennuskansioon.

3 Valitse Harj_Tool_Manager.tooldb ja lataa tietokanta klikkaamalla Avaa.
TOOL MANAGER
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4 Avaa työkalut-dokumentti 
kaksoisklikkaamalla 
Jyrsintätyökalut Tietokannan 
hallinnassa ja täytä Ominaisuudet-
taulukko valitsemalla jokin työkalu 
työkalut-dokumentista.

5 Klikkaa Ominaisuuksien otsikkoriviä 
ja siirrä taulukkoruutu johonkin 
kohtaan Tool Managerin 
ulkopuolelle. 

VINKKEJÄ: 

 Jos käytössäsi on useita näyttöjä, 
saat enemmän tilaa Tool Manage-
rille telakoimalla ikkunaruutuja 
toiselle näytölle.

 Voit myös käyttää kelluva-
toimintoa Asetuksien pudotusva-
likossa.

 Telakoi dokumenttina -toimintoa 
ei käytetä Ominaisuuksien ikku-
nassa.

6 Jos haluat telakoida ikkunan 
uudelleen oletuskohtaansa, klikkaa 
Asetukset-painiketta ja valitse 
pudotusvalikosta Telakoi.
TOOL MANAGER



NÄYTÄ-VALINTAPALKIN TOIMINNOT   17
7 Jos haluat piilottaa Ominaisuuksien 
ruudun, klikkaa Asetukset-
painiketta ja valitse pudotusvalikosta 
Automaattinen piilotus. 

HUOM.: Kun taulukkoruutu piilote-
taan, Tool Manager telakoi ruudun 
välilehtenä. Avaa Ominaisuudet-
ruutu klikkaamalla välilehteä ja 
klikkaa sitten Asetusten pudotusva-
likkoa ja telakoi ruutu uudelleen 
oletusasemaansa valitsemalla 
Telakoi.

8 Kun Ominaisuudet-ruutu tai mikä tahansa Tool Managerin ruutu on suljettu, 
ruutu avataan uudelleen klikkaamalla ruudun painiketta Näytä-
valintapalkissa.

Harjoitus 2: Näytä-valintapalkin toiminnot
Seuraavaksi opetellaan Näytä-valintapalkin toiminnot.

1 Jos Tool Manager on suljettuna, avaa ohjelma ja lataa 
Harj_Tool_Manager.tooldb.

2 Klikkaa Näytä-välilehteä avataksesi Näytä-valinnat.

VINKKI: Kun liikutat hiirtä painikkeiden yllä, esiin avautuu vihjeruutuja.
TOOL MANAGER
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3 Ikkuna-kohdan painikkeilla muutetaan työtilan asettelua.

4 Näytä-kohdan painikkeilla säädellään Tool Managerin eri taulukkoruutujen 
näkymistä.

5 3D-kuvannon painikkeilla säädellään työkalun, pitimen tai kokoonpanon 
kuvantoja ja näkymistä grafiikkaikkunassa.

HUOM.: 3D-kuvannon valintoja voidaan käyttää vain silloin, kun 
työkalu, pidin tai kokoonpanon dokumentti on avoinna.

Harjoitus 3: Taulukkoruutujen järjestely, käyttö ja muokkaaminen
Tässä harjoituksessa opit näyttämään, lajittelemaan ja muokkaamaan dokumentteja. 
Opimme myös sen, kuinka dokumentteja jaetaan kahtia pystysuoraan (tai vaakasuo-
raan), jolloin grafiikkaikkunan näkymistä muokataan.
TOOL MANAGER
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Dokumentin näyttöasetusten muokkaus
1 Työkalut-dokumentin pitäisi olla vielä avoinna. Jos se on suljettu, avaa 

dokumentti kaksoisklikkaamalla Jyrsintätyökalut Tietokannan hallinnassa 
ja täytä Ominaisuudet-taulukko valitsemalla jokin työkalu työkalut-
dokumentista.

2 Avaa muutkin dokumenttityypit (kokoonpanot, pitimet, materiaalit ja 
työstöparametrit) samalla tavoin kaksoisklikkaamalla.

3 Järjestä dokumentti sarakkeittain alenevaan tai ylenevään järjestykseen 
klikkaamalla sarakkeen otsikkoriviä. Kun otsikkoriviä klikataan uudelleen, 
järjestys muuttuu päinvastaiseksi. Kun saman sarakkeen otsikkoriviä klikataan 
kolmannen kerran, järjestys palautuu alkuperäiseksi. Tässä esimerkissä 
järjestys perustuu työkalun numeroon. Mikä tahansa sarake voidaan kuitenkin 
järjestää esimerkiksi nimen, halkaisijan, lastuavan pituuden jne mukaan.

4 Dokumenttien näkymistä ja grafiikkaikkunan asettelua muokataan käyttämällä 
grafiikkaikkunan ja taulukkoruudun välisen reunuksen painikkeita.
TOOL MANAGER
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HUOM.:

 Vaihtaa dokumentin ja grafiikkaikkunan paikkaa toistensa ala- tai 
yläpuolelle.

 Jakaa dokumentin ja grafiikkaikkunan pystysuorasti (vierekkäin).

 Jakaa dokumentin ja grafiikkaikkunan vaakasuorasti (päällekkäin).

 Poistaa jakoreunuksen ja maksimoi ylhäällä tai vasemmalla (jakoreu-
nuksen asennosta riippuen) olevan ruudun koon.

 Kaksoisviiva jakoreunuksessa merkitsee sitä, että 
reunusta voidaan siirtää hiirellä vetämällä.

Dokumentin tietojen ryhmittely
1 Jos haluat katsella taulukkoa sarakeryhmittäin, vedä sarakkeen otsikko 

dokumentin välilehtien alle (kuten kuvassa alla).

VINKKI:  Klikkaamalla plus- ja miinus-merkkejä voit laajentaa tai 
supistaa ryhmätuloksia.
TOOL MANAGER
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2 Vaihda järjestys alenevaan tai ylenevään klikkaamalla sarakkeen nimen 
viereistä painiketta. Kun painiketta klikataan kolmannen kerran, luettelon 
järjestys palautuu tietokannan oletusarvoon.

3 Jos haluat peruuttaa tekemäsi ryhmittelyn, vedä sarakkeen nimi takaisin 
taulukon otsikkorivialueelle.

Dokumentin näytön jakaminen osiin
Näytä-työkalupalkin valinnoilla (kuten kuvassa alla) työtila voidaan jakaa, ja katsella 
dokumentteja samanaikaisesti.
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1 Jos haluat pinota dokumentteja päällekkäin, avaa dokumentit ja klikkaa Näytä 
päällekkäin.
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2 Jos haluat katsella niitä vierekkäin, avaa dokumentit ja klikkaa Näytä 
vierekkäin.

HUOM.: 

 Muokattu työtila voidaan tallentaa klikkaamalla Tallenna työtila -paini-
ketta Näytä-työkalupalkissa.
  Useita erilaisia työtiloja voidaan tallentaa. Tallennettu työtila ladataan 

klikkaamalla Lataa työtila -painiketta, joka sekin sijaitsee Näytä-työkalu-
palkissa.
 Klikkaamalla Palauta työtila Tool Managerin käyttöliittymä 

palautuu oletusasetuksiin.

3 Klikkaa Palauta työtila ja sulje Tool Manager.
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LUKU 3

3Työkalukirjastotiedostojen (.TOOLDB) 
käyttö

Seuraavaksi tutustutaan työkalukirjastoihin.

Luvussa opitaan
 Vaihtamaan tietokannan yksiköt metrisiin
 Luomaan ja muokkaamaan työkalukirjastoja
 Käyttämään Tool Managerin Etsi-toimintoa

Harjoitus 1: Työkalukirjastojen luominen
Seuraavassa harjoituksessa luodaan työkalukirjasto ensin kopioimalla valmis kirjasto ja 
sitten luomalla kokonaan uusi TOOLDB-kirjasto. Koska luotavat työkalut ja pitimet ovat 
yksiköltään metriset, harjoituksen mittayksiköiden oletusarvo on metrinen. 

HUOM.:

 Yksiköiden oletusarvo luetaan Mastercamin konfiguroinnista. Lisätietoja 
on Mastercamin ohjeen kohdassa Aloitus/lopetus-ominaisuussivu 
(Ohjelman konfigurointi).
 Tool Managerin yksiköt säilyvät metrisinä niin kauan kunnes ne manuaa-

lisesti muutetaan tuumaisiksi silloinkin, kun useita Tool Manager -
ohjelmia on avattuna ja silloinkin, kun tietokone suljetaan.
 Kaikki kirjaston (tietokannan) komponentit luodaan metrisissä yksiköissä 

niin kauan kuin oletusyksikkö on metrinen. Esimerkiksi kaikki uudet 
työkalut ja pitimet Tool Managerissa ja Mastercamissa ovat yksiköltään 
metrisiä siihen saakka kunnes oletusyksikkö vaihdetaan tuumaiseksi.
 Samaan kirjastoon (.TOOLDB-tiedostoon) voidaan tallentaa 

sekä tuumaisia että metrisiä komponentteja.
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Työkalukirjaston luominen jo olemassaolevasta kirjastosta
1 Avaa gsg_Tool_Manager.tooldb.

2 Kun tietokannan työkalut on haettu, 
klikkaa Tiedosto-välilehteä 
(ohjelman takasivu) ja valitse 
Asetukset.

VINKKI: Tool Managerin yksiköt riippuvat Mastercamin konfiguroin-
nista. Jos Mastercamin yksiköt ovat jo metriset, voit siirtyä suoraan 
vaiheeseen 6.

3 Valitse Ohjelman asetukset -
valintaikkunassa Yleiset-sivu.

4 Valitse Metrinen kohdassa Yksiköt.
5 Klikkaa OK.
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6 Valitse Tiedosto-välilehdellä 
Tallenna nimellä.

7 Tallenne TOOLDB-tiedosto 
nimellägsg_Tool_Manager_harj.to
oldb.

HUOM.: Kirjasto tallennetaan eri 
nimellä, koska muuten harjoituskirjan 
alkuperäinen kirjasto olisi kadonnut.
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Uuden työkalukirjaston luominen
1 Klikkaa Tiedosto-välilehdellä 

(ohjelman takasivu) Uusi ja klikkaa 
sitten Työkalutietokanta-
painiketta.

Painikkeesta avautuu uusi Tool 
Managerin istunto.

2 Kirjoita Tallenna nimellä -
valintaikkunaan haluamasi nimi ja 
klikkaa Tallenna.

HUOM.: Uusia komponentteja 
uuteen tietokantaan voit lisätä 
seuraamalla ohjeita kohdassa 
Työkalukirjaston komponenttien 
käyttö (page 33). Tool Managerissa 
muutokset tallentuvat tietokantaan 
automaattisesti.

3 Sulje molemmat Tool Managerin istunnot, ja tallenna kysyttäessä muutokset.

Harjoitus 2: Työkalukirjaston avaaminen ja muokkaaminen
Seuraavassa harjoituksessa avataan kirjasto Tool Managerissa ja muokataan kirjaston 
komponentteja. 

1 Avaa Tool Manager Windowsin Käynnistä-valikosta.

2 Klikkaa Avaa ja siirry 
gsg_Tool_Manager_harj.tooldb -
tiedostoon, joka luotiin edellisessä 
harjoituksessa. 

TÄRKEÄÄ:  Älä avaa harjoituskirjan alkuperäistä 
gsg_Tool_Manager.tooldb -tiedostoa. Suosittelemme, että jätät sen 
koskemattomaksi siltä varalta, että joudut aloittamaan harjoituksen 
alusta.
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3 Avaa jokainen dokumenttityyppi 
kaksoisklikkaamalla vastaavaa 
kirjaston komponenttia 
Tietokannan hallinnassa. 

VINKKI: Voit sulkea Aloitussivun - ja minkä tahansa dokumenttityypin 
sivun - klikkaamalla välilehden X-kohtaa. Aloitussivun sulkeminen on 
vapaavalintaista.

4 Tutustu Koti-valintapalkin painikkeisiin kohdissa Uusi komponentti, Uusi 
jyrsintätyökalu ja Uusi reiäntyöstön työkalu. Vihjeruudut avautuvat 
näkyviin, kun liikutat hiirtä kunkin työkalukuvan yläpuolella. 

Alla olevan kuvan alapuolella on lyhyet kuvaukset kustakin valintapalkin 
kohdasta. Yksityiskohtaisempia ohjeita on kohdassa Työkalukirjaston 
komponenttien käyttö (page 33).

 Pitimestä käsitellään pidin-dokumenttia ja avataan pidinvelho, jonka 
avulla luodaan uusi pidin ja lisätään se kirjastotietokantaan.

 Kokoonpanosta käsitellään kokoonpanon dokumenttia ja avataan 
kokoonpanopuu, jossa uusi kokoonpano luodaan.

 Materiaalista luodaan materiaalit-dokumenttiin tyhjä rivi ja 
määritellään uusi materiaali Ominaisuudet-taulukossa.

 Työstöparametreilla luodaan työstöparametrien dokumenttiin tyhjä rivi 
ja määritellään uudet työstöparametrit Ominaisuudet-taulukossa.

 Uudesta jyrsintätyökalusta käsitellään työkalut-dokumenttia ja 
avataan työkaluvelho, jonka avulla luodaan uusi jyrsintätyökalu.

 Uudesta reiäntyöstön työkalusta käsitellään työkalut-dokumenttia ja 
avataan työkaluvelho, jonka avulla luodaan uusi reiäntyöstön työkalu.
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VINKKI: Klikkaa kerran muutettavaa kohtaa dokumentissa muokataksesi 
sitä Ominaisuudet-taulukossa. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisklikata mitä 
tahansa työkalua tai pidintä avataksesi velhon parametrien muokkaami-
seksi. Kokoonpanoja voidaan muokata myös Kokoonpanopuussa. 
Kokoonpanopuussa tehdyt muutokset päivittyvät Ominaisuudet-tauluk-
koon.

Harjoitus 3: Kirjaston komponenttien haku
Seuraavassa harjoituksessa etsitään jokin kirjaston työkalukomponentti käyttämällä 
Etsi-ikkunaa.

1 Klikkaa Koti-valintapalkin Etsi-
painiketta. Etsi-ikkuna avautuu.

HUOMAA:  Jos tässä vaihessa jotakin tietokantaa (TOOLDB) ei ole 
avoinna, painikkeesta avautuu Avaa-valintaikkuna, jossa tietokanta 
voidaan avata. Jos suljet Avaa-valintaikkunan valitsematta tietokantaa, 
Etsi-valintaikkuna avautuu ja tietokanta voidaan avata Avaa-painikkeesta.

2 Valitse Etsi-ikkunan valintapalkista 
Työkalut. Etsi-ikkunan 
valintapalkeista voidaan valita mikä 
tahansa tietokannan komponentti, 
mutta tässä harjoituksessa etsitään 
työkaluja.

3 Pudotusvalikoista Hakukohde ja Ehto valitaan haun kohteet ja Arvo-
kenttään annetaan haluttu arvo etsinnän tulosten rajaamiseksi. Anna tässä 
harjoituksessa arvot kuten kuvassa alla.
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HUOM.: 

 Aina kun Hakukohde valitaan, uusi taulukkorivi avautuu, johon hakukri-
teereitä voidaan jälleen lisätä.
 Annettu valintarivi poistetaan valitsemalla se ja painamalla [Delete]-

näppäintä.
 Vaihtoehtoisesti etsintä voidaan aloittaa painamalla [Ctrl] + 

[Enter].

4 Kun haun ennakkoehdot on annettu, 
tulokset saadaan näkyviin 
klikkaamalla Etsi-painiketta. 
Etsinnän tulosten tulisi näyttää alla 
olevan kuvan mukaiselta. 

Etsinnän tulokset lisätään automaattisesti Viimeisimmät haut -luetteloon, 
johon päästään klikkaamalla Viimeisimmät-painiketta Etsi-sivun 
valintapalkissa.

HUOMAA: Jos etsinnälle ei anneta mitään ehtoja, tulokseksi saadaan 
jokainen hakuun sopiva komponenttityyppi. Jos esimerkiksi haet työka-
luja ilman ennakkoehtoja, saat tuloksesi ladatun tietokannan kaikki 
työkalut.

5 Tallenna haku suosikiksi tulevaa käyttöä varten seuraavalla tavalla:
TOOL MANAGER
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a Klikkaa työkalurivin Suosikki-
painiketta.

b Annan haun nimeksi 
HampaatMetrinenHalkaisija ja 
klikkaa Lisää. 

c Tallennettu suosikki näkyy 
Suosikit-kansiossa, jossa se 
voidaaan avata 
kaksoisklikkaamalla.

6 Kun haluat lisätä kohteen tietokantaan, joka on jo avoinna Tool Managerissa, 
vedä kohde Etsi-ikkunasta Tool Managerin Tietokannan hallintaan. Kohde 
lisätään valittuun dokumenttiin. Jos esimerkiksi vedät työkalun Tietokannan 
hallintaan, Tool Manager lisää sen aina työkalut-dokumenttiin, vaikka 
yrittäisitkin lisätä sen kokoonpanot-dokumenttiin.

VINKKI: Etsi-valintaikkunan Oletushaut-kansiosta voit avata Master-
camin asentamia yleisiä tietokantahakuja. Käynnistä oletushakua 
kaksoisklikkaamalla.

7 Sulje Etsi-ikkuna klikkaamalla oikean yläkulman X-merkkiä.
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4Työkalukirjaston komponenttien käyttö

Seuraavaksi opitaan luomaan ja muokkaamaan työkalukirjaston eri osia.

Luvussa opitaan
 Luomaan ja muokkaamaan työkaluja, pitimiä ja kokoonpanoja
 Käyttämään grafiikkaikkunaa kokoonpanojen muokkaamiseksi
 Lisäämään ja muokkaamaan materiaaleja ja työstöparametreja.

Harjoitus 1: Uusien työkalujen ja pidinten luominen
Tässä harjoituksessa luodaan pyöristettypäinen tappijyrsin, mutta työkalun luontipro-
sessi on samanlainen mille tahansa jyrsintä- tai reiäntyöstön työkalutyypille. Luo 
toisenlainen työkalutyyppi valitsemalla tyyppi Uusien jyrsintätyökalujen tai Uusien 
reiäntyöstön työkalujen -kuvakkeista. Kaikki valittavat työkalutyypit avautuvat näky-
viin nuolipainikkeista, kuten kuvassa alla.

Uusien työkalujen luominen
1 Klikkaa Avaa-painketta ja avaa 

gsg_Tool_Manager_harj.tooldb -
tiedosto (ellei se ole jo avoinna).

2 Klikkaa Pyöristettypäinen -tyyppiä 
kohdassa Uusi jyrsintätyökalu. 
Työkaluvelho avautuu.
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3 Muuta työkaluvelhon Työkalun geometrian määrittely -sivulla seuraavat 
parametrit:

 Anna kokonaispituudeksi 85.
 Anna lastuavaksi pituudeksi 30.

4 Varmista, että Työkalun geometrian määrittely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa. Huomaa, kuinka kuva päivittyy sitä mukaa, kun teet muutoksia.
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5 Siirry Ominaisuuksien viimeistely -sivulle klikkaamalla Seuraava.

6 Muuta Ominaisuuksien viimeistely -sivulla seuraavat kohdat:

 Anna 1 kenttään Työkalun numero.
 Anna 21 kenttään Pituuskompensointi ja 41 kenttään 

Halkaisijakompensointi.
7 Varmista, että Ominaisuuksien viimeistely -sivun asetukset vastaavat alla 

olevaa kuvaa.

HUOM.:  

 Leikkuunopeuksia voidaan Tool 
Managerissa muuttaa vain silloin, 
kun ohjelmaa käytetään 
Mastercamista. Nopeuksien 
laskeminen edellyttää aktiivista 
koneryhmää, jossa työstettävä 
materiaali on määritelty.
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 Muita valintoja (jäähdytys, leikkuunopeus ja hammaskohtainen 
syöttö jne.) voit katsella tai muokata klikkaamalla Näytä lisää-
nuolta.

8 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennus sulkee velhon ja samalla 
lisätään uusi työkalu avoimeen kirjastoon (tietokantaan).

Uusien pidinten luominen
Tässä harjoituksessa luodaan uusi työkalun pidin.

1 Klikkaa Koti-valintapalkin, Uusi 
komponentti-kohdan Pidin-
painiketta. Pidinvelho avautuu.

2 Muuta pidinvelhon Pitimen geometrian määrittely -sivun seuraavat 
parametrit:

 Valitse Ylempi, Tyyppi -pudotusvalikosta CAT.
 Kirjoita Ylempi, Koko -kenttään 30 ja paina Enter. Viereisessä ikkunassa 

näkyy parametrien mukainen pitimen liitäntä.
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3 Varmista, että Pitimen geometrian määrittely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa.

HUOM.:  Lisää jaksoja määrittelyä varten saat klikkaamalla Lisää jakso -
painiketta ja kirjoittamalla parametrit taulukkoriville. Jos lisäät jakson ja 
sen jälkeen päätät, ettet tarvitsekaan uutta jaksoa, klikkaa äärimmäisenä 
vasemmalla olevaa solua ja paina [Delete] -näppäintä.

4 Siirry Ominaisuuksien viimeistely -sivulle klikkaamalla Seuraava.

5 Kirjoita Ominaisuuksien viimeistely -sivun Kuvaus-kenttään GSG Pääpidin 
ja valitse Työkalun läpi -ruutu määrittääksesi työkalulle läpijäähdytyksen. 
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6 Varmista, että Ominaisuuksien viimeistely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa.

7 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennus sulkee velhon ja samalla 
lisätään uusi pidin avoimeen kirjastoon (tietokantaan).

Harjoitus 2: Työkalujen muokkaaminen
Seuraavaksi muokataan työkalua Tool Managerin työkaluvelholla. Pidintä muokataan 
samojen periaatteiden mukaan. Aino ero on siinä, että pidintä muokataan pidinvel-
holla.

HUOM.:  Velhojen lisäksi työkaluja ja pitimiä voidaan editoida valitse-
malla komponentti dokumentista ja muokkaamalla komponentin ominai-
suuksia Ominaisuuksien taulukossa.

1 Avaa Työkalut-dokumentti ja kaksoisklikkaa työkalua 463 (3. TASAPÄINEN 
TAPPIJYRSIN). Työkaluvelho avautuu.
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2 Muuta työkaluvelhon Työkalun geometrian määrittely -sivulla seuraavat 
parametrit:

 Kirjoita 5 Työstöhalkaisija-kenttään.
 Anna kokonaispituudeksi50.
 Anna lastuavaksi pituudeksi25.
 Anna 30 olan pituudeksi.

HUOM.: Jos grafiikkaikkunaan ilmestyy samanlainen viesti kuin alla 
olevassa kuvassa, voit sivuuttaa sen. Kun kaikki arvot on määritelty, ja 
ristiriitaiset ominaisuudet poistettu, virheilmoitusten tilalle grafiikkaruu-
tuun ilmestyy komponentin kuva.
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3 Varmista, että Työkalun geometrian määrittely -sivun asetukset vastaavat 
seuraavaa kuvaa.

4 Siirry Ominaisuuksien viimeistely -sivulle klikkaamalla Seuraava.

5 Muuta Ominaisuuksien viimeistely -sivulla seuraavat kohdat:

 Anna 2 kenttään Työkalun numero.
 Anna 22 kenttään Pituuskompensointi ja 42 kenttään 

Halkaisijakompensointi.
 Kirjoita Tasapäinen tappijyrsin - GSG kenttään Nimi.
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6 Varmista, että Ominaisuuksien viimeistely -sivun asetukset vastaavat 
seuraavaa kuvaa.

7 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennus sulkee velhon ja lisää 
uuden työkalun avoimeen kirjastoon (tietokantaan).
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Harjoitus 3: Kokoonpanojen luominen ja muuttaminen
Seuraavaksi luodaan uusi kokoonpano, jonka jälkeen kokoonpanoa muokataan pois-
tamalla ja lisäämällä siihen komponentteja.

Kokoonpanojen luominen
Luo kokoonpanoja käyttämällä hiirtä seuraavien ohjeiden mukaan. Vaikka tässä lisä-
täänkin kokoonpanoon hiirellä vetämällä vain yksi pidin, kokoonpanoon voidaan 
yhden yksittäisen pitimen jaksoina lisätä useita pitimiä.

1 Klikkaa Koti-valintapalkin, Uusi 
komponentti-kohdan Kokoonpano-
painiketta. Kokoonpanot-
dokumentti avautuu.

2 Vedä Pidin-dokumentista CAT-40 (nimi C4E4-1000) -pidin 
Kokoonpanopuuhun.
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3 Vedä ja pudota tool number 448 (23. CBORE) työkalut-dokumentista 
kokoonpanoon.

HUOM.:  Luotu kokoonpano avautuu grafiikkaikkunaan näkyviin klikkaa-
malla Kokoonpanopuun ylintä riviä.

Kokoonpanon komponenttien poistaminen ja lisääminen
Kokoonpanon komponentti vaihdetaan poistamalla komponentti ja lisäämällä tilalle 
toinen. Seuraavaksi vaihdetaan kokoonpanon työkalu. Samalla tavalla vaihdetaan mikä 
tahansa kokoonpanon komponenttityyppi.
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Vaihda kokoonpanon työkalu seuraavasti:

1 Klikkaa kokoonpanon työkalua 23. CBORE ja paina [Delete]-näppäintä.

2 Vedä hiirellä 12.6 CBORE (työkalunumero 396) Työkalut-dokumentista 
Kokoonpanopuun pitimeen.

Poista lisäämäsi työkalu kokoonpanosta ja lisää 23.CBORE (työkalunumero 448) 
takaisin Kokoonpanopuuhun.

HUOM.:  Huomaa, kuinka kokoonpanon nimi muuttuu, kun sen 
komponentteja vaihdetaan.

Kokoonpanojen muokkaaminen Ominaisuudet-taulukossa.
Muokkaa yleisiä kokoonpanon ominaisuuksia tai kokoonpanon komponentteja editoi-
malla Ominaisuudet-taulukkoa. Muokkaa kokoonpanoa 23. CBORE C4E4-1000, joka 
luotiin edellisessä harjoituksessa, seuraavalla tavalla:

1 Klikkaa 23. CBORE 
Kokoonpanopuussa.
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2 Tee Ominaisuudet-taulukkoon 
muutoksia seuraavalla tavalla:

 Kirjoita Uusi kokoonpanon 
työkalu Kuvaus-kenttään.

 Valitse Valmistajan nimi -kentän 
pudotusvalikosta Mastercam 
Imported Data.

 Valitse Muuttuva lastu-ura -
ruutu.

 Kirjoita Työkalulaatikosto-
kenttään 
E-2044.

3 Varmista, että asetukset ovat samat 
kuin kuvassa.

HUOM.: 

 Käytä Geometrian muokkaus - ja 
Jäähdytys-kenttien pistepainik-
keita työkaluvelhon ja Jäähdytys-
ikkunan avaamiseen ja vastaavien 
parametrien muokkaamiseen.

 Muuta ominaisuuksia ja parame-
treja muokattavista kentistä.

Muuta pitimiä ja ominaisuuksia Kokoonpanopuussa muokkaamalla ominaisuuksia 
Ominaisuudet-taulukossa. Muutokset tallennetaan automaattisesti tietokantaan.

Yksityiskohtaisia tietoja Kokoonpanopuun ja Ominaisuudet-taulukon käytöstä saat 
klikkaamalla Tool Managerin Ohje-painiketta.
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Kokoonpanojen muokkaaminen grafiikkaikkunassa
Kokoonpanoja voidaan muokata Ominaisuudet-taulukon lisäksi grafiikkaikkunassa 
siirtämällä kokoonpanoa (tai sen jatkeita) pitkin kokoonpanon keskilinjaa.

1 Valitse Kokoonpanot-dokumentista edellisessä harjoituksessa käsitelty 
kokoonpano (23. UPOTIN C4E4-1000).

2 Siirrä grafiikkaikkunassa kursori pitimen päälle, pidä [Ctrl]-näppäin 
alaspainettuna ja klikkaa pidintä. Kokoonpano korostetaan ja dynaaminen 
viivain ilmestyy kokoonpanon päälle.

HUOM.:

 Viivaimen mitat ovat aina absoluuttisia mittoja, mikä tarkoittaa sitä, että 
työkalun grafiikassa näkyvät arvot lasketaan aina työkalun kärjestä 
pitimen otsapintaan.

 Kun liikutat kursoria pitimen päällä, ja painat [Ctrl]-näppäintä 
viivain ilmestyy näkyviin. Jos viivain ei näy, sinun on ehkä klikat-
tava pidintä uudelleen.

3 Kun viivain on näkyvissä, voit muuttaa pitimestä ulospäin tulevan työkalun 
pituutta liikuttamalla hiirtä edestakaisin pitkin työkalun keskilinjaa. Viivain 
liikkuu, ja grafiikan mittakentän arvo muuttuu liikkeen mukana.

4 Aseta työkalun mitta klikkaamalla grafiikkaikkunan jossakin kohdassa 
työkalun ja pitimen ulkopuolella.
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VINKKEJÄ:   

 Työkalun projektion arvoa voidaan grafiikkaikkunassa muuttaa. Kun 
muutat kokoonpanon grafiikkaa, huomaat, että Omaisuudet-taulukon 
Työkalun projektio -kenttä päivittyy. Nämä arvot voidaan muuttaa myös 
Työkalun projektio -kentästä.
 Kun dynaaminen viivain on aktiivinen, viivaimen mittakaavaa voidaan 

muuttaa hiirellä zoomaamalla. Tästä on hyötyä silloin, kun haluat olla 
tarkka työkalun projektioarvossa. Asteikko riippuu asetuksissa valituista 
mittayksiköistä.
 Kun viivain on aktiivinen, klikkaa sitä ja vedä hiirellä siirtääksesi 

työkalun projektioarvon viivaimen inkrementaalisiin mittavii-
voihin.

Harjoitus 4: Materiaalien ja työstöparametrien muokkaaminen

Materaalin lisääminen tai muokkaaminen
Työstettävien kappaleiden materiaalit ovat osa Mastercamin Tool Managerin 
TOOLDB-tietokantatiedostoja. Materiaalit näkyvät Tool Managerin Materiaalit-doku-
mentissa. Vaikka joidenkin materiaalien ominaisuuksia voidaankin muokata, Materi-
aalit-dokumentin sisältö on pääasiassa informatiivinen ja tarkoitettu käytettäväksi 
työstöparametrien yhteydessä. 

HUOM.: Koska työkaluvalmistajien on mahdotonta testata kaikkia mate-
riaaleja kaikille työkaluille, työkalukirjastossa määritellyt materiaalit eivät 
ehkä todellisuudessa vastaa käytössä olevaa materiaalia. Käytä lähtökoh-
tana työstöarvoille ISO:n suosittamia arvoja.

1 Avaa Tool Manager (ellei se ole jo avoinna) Käynnistä-valikosta ja lataa 
harjoituksessa käyttämäsi TOOLDB-tietokanta.

2 Klikkaa Materiaali-painiketta. 
Materaalit-dokumentti avautuu ja 
taulukkoon lisätään uusi rivi.
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3 Valitse Materiaalit-dokumentin ensimmäinen rivi ja anna materiaalin 
Ominaisuudet-taulukon parametrit seuraavasti:

 Kirjoita Nimi-kenttään Alumiin.
 Kirjoita Kovuus-kenttään 60.
 Valitse Kovuusyksiköt-

pudotusvalikosta Rockwell B 
kovuus.

 Valitse ISO luokitus -
pudotusvalikosta N-alumiini, 
kupari ja ei-metalliset.

4 Muokkaa tämän materiaalin ominaisuuksia muuttamalla Ominaisuudet-
taulukon ominaisuuksia seuraavalla tavalla:

 Kirjoita Nimi-kenttään Alumiini 
- 6061.

 Kirjoita Kovuus-kenttään 95.
 Valitse Kovuusyksiköt-

pudotusvalikosta Brinell-
kovuus.

HUOM.: Arvojen muutokset tallentuvat Tool Managerissa tietokantaan 
automaattisesti.

Työstöparametrien lisääminen tai muokkaaminen
Työstöparametrit kuuluvat Mastercamin Tool Managerin TOOLDB-tietokantaan. Ne 
näkyvät Tool Managerin Työstöparametrit-dokumentissa, jossa niitä voidaan muokata. 
Parametreja käytetään pääasiassa Mastercamissa silloin, kun annetaan hammaskoh-
taisia leikkuuarvoja työstöoperaatiolle.
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1 Klikkaa Työstöparametri-painiketta. 
Työstöparametrit-dokumentti 
avautuu ja taulukkoon lisätään uusi 
rivi.

2 Valitse työstöparametrien ensimmäinen rivi ja anna Ominaisuudet-taulukon 
parametrit seuraavasti:

 Valitsemateriaaliksi Aluminum 
- 6061.

 Varmista, että Metrinen-ruutu 
on valittu.

 Kirjoita Nimi-kenttään Olan 
työstö 16 mm tapilla.

 Valitse Operaation tyyppi -
kenttään Olan työstö.

 Kirjoita Syvyysaskel-kenttään 
10.

 Kirjoita Hammaskohtainen 
syöttö -kenttään 0.075.

 Anna säteen suuntaiseksi 
työstöksi 8.

 Anna leikkuunopeudeksi 90.
 Kirjoita Maksimihalkaisija-

kenttään 18.
 Kirjoita Minimihalkaisija-

kenttään 16.
Varmista, että asetuksesi ovat 
oheisen kuvan mukaisia.
TOOL MANAGER



TYÖSTÖPARAMETRIEN KÄYTTÖ MASTERCAMISSA   51
HUOM.:

 Jotkut parametreista, kuten kovuus annetaan automaattisesti eikä niitä 
voi editoida, koska parametrit perustuvat valittuun materiaaliin.
 Jos luodaan uutta tietokantaa tai jos työstettävää materiaalia ei tietokan-

nassa ole, materiaali on määriteltävä ennen työstöparametreja.
 Vaikka näitä nyt annettuja arvoja ei muokatakaan enää tässä 

harjoituskirjassa, työstöparametreja voidaan muuttaa Ominai-
suudet-taulukossa samalla tavoin kuin teimme kohdassa 
Materaalin lisääminen tai muokkaaminen.

3 Jätä Tool Manager -ohjelma avoimeksi.

Harjoitus 5: Työstöparametrien käyttö Mastercamissa
Seuraavaksi käytetään edellisessä harjoituksessa määriteltyjä työstöparametreja 
Mastercamin työstöradan leikkuunopeuteen ja hammaskohtaiseen syöttöön.

1 Käynnistä Mastercam

2 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_jälkityöstö.mcx-9.

3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. 
Tallennuksella suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.
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4 Klikkaa Operaationhallinnassa työstöradan Parametrit-ikonia.

5 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Työkalut-sivulla ja valitse Hae 
työstöparametreja. 

Etsi-ikkuna avautuu.

6 Klikkaa Etsi-ikkunan Tiedosto-välilehteä ja avaa 
gsg_Tool_Manager_harj.tooldb -tiedosto, joka sisältää luomasi parametrit.
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7 Varmista, että etsinnän hakukriteerit ovat kuten kuvassa alla ja klikkaa Etsi-
painiketta.

Haun tuloksena on edellisessä harjoituksessa luodut työstöparametrit.

8 Valitse haetut työstöparametrit ja klikkaa Hyväksy-painiketta.

Etsi-ikkuna sulkeutuu ja Työkalut-sivun hammaskohtaisen syötön ja 
lastuamisnopeuden) arvot muuttuvat haettujen parametrien arvoiksi.

9 Klikkaa OK, tallenna kappaletiedosto ja sulje Mastercam.
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Harjoitus 6: Työkalukomponenttien kopioiminen työkalukirjastojen 
välillä
Kohteita tietokannasta toiseen kopioidaan hiirellä vetämällä. Kohteiden kopioimiseksi 
täytyy kahden tai sitä useamman Tool Managerin istunnon olla avoinna yhtä aikaa.

1 Käynnistä toinen Tool Managerin istunto Windowsin Käynnistä-valikosta.

HUOM.: Jo avoinna olevassa Tool Managerissa pitäisi olla 
gsg_Tool_Manager_harj.tooldb -tietokanta avattuna.

2 Klikkaa Avaa-painiketta ja siirry kansioon, jonne harjoituskirjan tiedostot on 
tallennettu.

3 Valitse Harj_Tool_Manager.tooldb ja lataa tietokanta klikkaamalla Avaa. 

4 Asettele Tool Managerin ikkunat vierekkäin tai osaksi päällekkäin säätelemällä 
tarpeen mukaan ikkunoiden kokoja.

5 Avaa Työkalut-dokumentti kumpaankin Tool Managerin ikkunaan.

6 Valitse gsg_Tool_Manager_harj.tooldb tietokannasta työkalu 1 (12 
pyöristettypäinen).
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7 Vedä 12 pyöristettypäinen kohtaan Jyrsintätyökalut Tool Manageriin, jossa 
gsg_Tool_Manager.tooldb -tietokanta on avoinna. Koska kopioidulla 
työkalulla on sama numero kuin tietokannassa jo olevalla työkalulla, työkalu 
numeroidaan uudestaan lähimmällä vapaana olevalla numerolla. Työkalu on 
etsittävä gsg_Tool_Manager.tooldb -tietokannasta, ja työkalun numero on 
muutettava.

HUOM.:Tietokannan kohteita voidaan kopioida hiirellä vetämällä seuraa-
vissa tapauksissa:

 Tietokannan kokoonpanoista, pitimistä, työkaluista, materiaaleista tai 
työstöparametreista toisen tietokannan vastaaviin kohdetyyppeihin.
 Mistä tahansa tietokannan kokoonpanojen, pidinten tai työka-

lujen dokumentista toisen tietokannan Kokoonpanopuuhun 
uusien kokoonpanojen kopioimiseksi tai kokoamiseksi.

8 Sulje molemmat Tool Managerin istunnot.
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LUKU 5

5Työkalujen ja pidinten käyttö 
työstöradoilla

Tässä harjoituksessa käytetään Mastercamin perinteistä jyrsinnän työkalujen hallintaa, 
jossa hyödynnetään Tool Managerin integroituja toimintoja.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan ja muokkaamaan työkaluja ja pitimiä Mastercamin perinteisessä 

Työkalujen hallinnassa.

Harjoitus 1: Uusien työkalujen ja pidinten luominen dynaamisen 
jyrsinnän työstöradoille
Tässä harjoituksessa luodaan uusi työkalu ja pidin Mastercamissa. Näitä työkalukom-
ponentteja käytetään dynaamiseen jyrsintärataan harjoituskirjan kappaleessa.

Uuden työkalun luominen
1 Käynnistä Mastercam

2 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_jälkityöstö.mcx-9.
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3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. 
Tallennuksella suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

4 Klikkaa Operaationhallinnassa ensimmäisen operaation Parametrit-ikonia.

5 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Työkalu-sivulla ja valitse Luo uusi työkalu. 
Työkaluvelho avautuu.

6 Valitse työkalutyypiksi Jyrsinterä ja klikkaa Seuraava.

7 Anna työkaluvelhon Työkalun geometrian määrittely -sivulla seuraavat 
parametrit:

 Anna lastuavaksi halkaisijaksi 18.
 Anna 90 kokonaispituudeksi.
 Anna lastuavaksi pituudeksi60.
 Varmista, että Olan pituus -kentässä on 60.
 Varmista, että Varren halkaisija -kentässä on 18.

8 Varmista, että Työkalun geometrian määrittely -sivun asetukset vastaavat 
seuraavaa kuvaa.
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9 Siirry Ominaisuuksien viimeistely -sivulle klikkaamalla Seuraava.

10 Muuta Ominaisuuksien viimeistely -sivulla seuraavat kohdat:

 Kirjoita 18 tasapäinen tappijyrsin - GSG Nimi-kenttään.
 Kirjoita Uusi työkalu GSG Kuvaus-kenttään.

11 Varmista, että Ominaisuuksien viimeistely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa.

12 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennuksella lisätään uusi työkalu 
kappaletiedostoon, suljetaan velho ja palataan Työkalu-sivulle.
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13 Valitse dynaamisen jyrsinnän Pidin-
sivulla Avaa kirjasto -painike, siirry 
gsg_Tool_Manager_harj.tooldb -
tietokantaan ja avaa se.

HUOM.: Avoinna olevan kirjaston 
nimi lukee sivulla.

14 Valitse Uusi pidin -painike. 
Pidinvelho avautuu.

15 Määritä pidinvelhon Pitimen geometrian määrittely -sivun seuraavat 
parametrit:

 Valitse ylemmäksi liitännäksi CAT Ylempi Tyyppi -pudotusvalikosta.
 Kirjoita 30 Ylempi Koko -kenttään.
 Kirjoita 18 Alempi Koko -kenttään.

16 Varmista, että Pitimen geometrian määrittely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa.

17 Siirry Ominaisuuksien viimeistely -sivulle klikkaamalla Seuraava.

18 Muuta Ominaisuuksien viimeistely -sivulla seuraavat kohdat:

 Kirjoita Uusi pidin GSG Kuvaus-kenttään.
 Aseta läpijäähdytys valitsemalla Työkalun läpi -ruutu. 

19 Varmista, että Ominaisuuksien viimeistely -sivun asetukset vastaavat alla 
olevaa kuvaa.
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20 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennuksella lisätään uusi pidin 
kappaletiedostoon, suljetaan velho ja palataan Pidin-sivulle.

HUOM.: Uusi pidin on nyt lisätty luetteloon, mutta sitä ei ole vielä tallen-
nettu kirjastoon. Siitä kertoo teksti ikkunassa ja tähti pitimen nimen 
vieressä.
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21 Klikkaa Tallenna kirjastoon -
painiketta avataksesi valintaikkunan, 
jossa voit siirtyä .TOOLDB-kirjastoon 
ja tallentaa uuden pitimen siihen. 

22 Klikkaa OK Dynaaminen jyrsintä -valintaikkunassa Klikkaus muuttaa 
työstöradan keskeneräiseksi.

23 Päivitä työstörata klikkaamalla 
Regeneroi kaikki valitut 
operaatiot.

Harjoitus 2: Työkalujen ja pidinten muokkaaminen taskutyöstöradalla
Seuraavaksi muokataan työkalua ja pidintä.

1 Klikkaa Operaationhallinnassa toisen operaation Parametrit-ikonia ja siirry 
Työkalu-sivulle.

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella työkalua 476 ja valitse Muokkaa työkalua. 
Työkaluvelho avautuu.
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3 Muuta työkaluvelhon Työkalun geometrian määrittely -sivulla Varren 
halkaisijaksi 22

4 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennuksella suljetaan velho ja 
palataan takaisin Työkalu-sivulle.

5 Klikkaa OK Tasku-ikkunassa ja regeneroi operaatio.

6 Klikkaa Operaationhallinnassa ensimmäisen operaation Parametrit-ikonia.

7 Siirry Pidin-sivulle ja klikkaa hiiren oikealla painikkeella CAT 30 - ID 0 -pidintä 
ja valitse Muokkaa pidintä. Pidinvelho avautuu. Oma luettelosi ei ehkä ole 
samanlainen kuin kuvassa.
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8 Jätä Pitimen geometrian määritely -sivulla parametrit ennalleen ja klikkaa 
Seuraava.

9 Kirjoita Ominaisuuksien viimeistely -sivun Nimi-kenttään CAT 30 - ID 0 - 
GSG.

10 Tallenna muutokset klikkaamalla Valmis. Tallennuksella lisätään muokattu 
pidin kappaletiedostoon, suljetaan velho ja palataan Pidin-sivulle.

11 Tallenna muutokset kirjastoon samalla tavoin kuin edellisessä harjoituksessa.

12 Klikkaa OK Dynaaminen jyrsintä -valintaikkunassa

13 Tallenna kappaletiedosto.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Tool Manager 
Käyttöopas harjoitukset. Käytyäsi nyt läpi tämän harjoituskirjan suosittelemme tutustu-
mista Mastercamin muihin ominaisuuksiin ja toimintoihin. 

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskir-
joja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. 

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:
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 Mastercam Ohje—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. 

 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
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 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.
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