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Johdanto
Tässä harjoituskirjassa tutustutaan moniakselisen työstön käsitteisiin, käsitellään
moniakselityöstön konearkkitehtuurin perusteet ja opitaan lopuksi luomaan
moniakselinen työstörata. Moniakselityöstön perusratoihin kuuluvat tutut X-, Y- ja Zsuuntien profiili-, tasku- ja pintaradat lisättynä kiertoliikkeillä A-, B- ja C-suunnissa.
Käytettävät akselit vaihtelevat työstökoneesta riippuen.
Työnkulku pysyy samana riippumatta valitusta moniakselisesta radasta. Mastercamin
moniakselityöstön käyttöliittymissä on yhtäläinen rakenne läpi työstöradan
luontiprosessin. Valitse ensin työstöratojen ryhmä, sitten työstöradan tyyppi, etene
valintaikkunan puurakenteessa ylhäältä alaspäin, anna sivuille tarvittavat parametrit
ja generoi työstörata. Mastercamin simuloinnilla ja konesimuloinnilla voit tarkastella
työstörataa ennen kuin kappale työstetään työstökoneessa.
Harjoituskirjan jälkeen sinulla on yleiskäsitys moniakselityöstön työvaiheista. Näillä
sivuilla olevan tiedon perusteella voit aloittaa luotettavan Mastercamin
moniakselityöstön tietotaidon hankkimisen.

Harjoituskirjassa opitaan
l

l

l

Moniakselisen työstökoneen perusrakenne
Käymään läpi moniakselisen radan ohjausparametrit, työkalun kärjen
ohjauksen muodon, työkaluakselin ja työkalun kärjen hallinta
Mastercamin moniakselisten työstöratojen valintaikkunan toimintojen
työjärjestys

l

Moniakselisen käyrän työstöradan luominen ja muokkaaminen

l

Moniakselisen porausradan luominen ja muokkaaminen
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Moniakselityöstöratojen edellytykset
l

Mastercam 2018 liitettynä Mill tai Router versioon

VAROITUS: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on voitu muuttaa, jotta kuvat
olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten välttämättä täsmää Mastercamasetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden tuloksiin.

Harjoituskirjaan läpikäyntiin kuluu arviolta 1,5 tuntia

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam 2018 harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:
l

l

l

l

l

l

Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.
Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam Demoversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (emcam) on erilainen kuin
Mastercamin teollisuusversiossa (mcam) ja Mastercamin joitain
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi käyttää.
Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä.
Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa
neuvota toisin, tallenna tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin
muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee Mastercam 2018 työasemalta.
Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys.
Kaikki videot ovat katseltavissa Youtube-kanavaltamme:
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs Lisäksi niitä on Mastercam.fi
sivustolla.
Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset.
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston lataamiseksi.
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1
Yleiskatsaus työstökoneen
rakenteeseen
Moniakselinen kone eroaa perinteisestä työstökoneesta siinä, että XYZakselien sijaan kyetään liikuttamaan viittä tai vielä useampaa akselia.
Tavallisesti nämä akselit määritellään XYZ / ABC / UVW -akseleiksi.

Akseleilla saattaa olla kuvasta poikkeavat suuntaisuudet tai niiden
keskinäiset suhteet voivat olla toisenlaiset. Keskeistä on, että työstökoneella
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on nyt huomattavasti laajempi liikkeiden vapaus kuin normaalilla 3-akselisella
vaakakaraisella tai pystykaraisella työstökoneella.
Moniakselisuus parantaa huomattavasti tuotantokykyä ja laajentaa työstettävien
kappaleiden valikoimaa. Miltei jokainen työstökone on akselistoyhdistelmissään,
suuntauksissaan, liike- ja kiertorajoissaan ja ohjauksessaan yksilöllinen.
Moniakselisten työstökoneiden yhteisiä käsitteitä pöytä/pöytä, kara/pöytä ja
kara/kara. Näillä käsitteillä ilmaistaan koneen kiertyvien komponenttien suhde
toisiinsa. Kiertyvien komponenttien konfigurointi määrittää koneen nollapisteen ja
sen, kuinka kappale on Mastercamissa asetettava. Kappale on sijoitettava
Mastercamissa kohtaan, johon se asetetaan työstökoneessa. Ainoa poikkeus tästä on
kara/kara -rakenne.
HUOMIO: Geometrian virheellisestä asettamisesta seuraa kappaleen
virheellinen työstäminen.
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Pöytä/pöytä -tyyppinen kone
Pöytä/pöytä -koneessa molemmat kiertoakselit on kytketty pöytään. Tavallisesti
kyseessä on kehtotyyppiseen pöytään kiinnitetty kiertyvä pöytä. Koneen nollapiste on
kiertyvien akseleiden leikkauspisteessä. Kappale asetetaan Mastercamissa suhteessa
koneen nollapisteeseen. Kiertyvät komponentit näkyvät kuvassa punaisina.
Pöytä/pöytä-konfigurointi koneen nollapisteen kera
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Kara/pöytä -koneen nollapiste
Kara/pöytä-koneessa pöytä on toinen kiertyvä akseli ja toinen on karassa. Ne
liikkuvat toisistaan riippumatta. Pöytä voi olla kehtotyyppinen tai se voi olla pöytään
kiinnitetty kiertoakseli. Koneen nollapiste on kiertoakseleiden leikkauspisteessä.
Kappale asetetaan Mastercamissa suhteessa koneen nollapisteeseen samalla tavoin
kuin pöytä/pöytä-konfiguraatiossa. Kiertyvät komponentit näkyvät kuvassa punaisena.
Kara/pöytä-konfigurointi koneen nollapisteen kera
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Kara/kara -kone
Kara/kara -koneessa molemmat kiertoakselit on kytketty karaan. Koneen nollapiste
on tavallisesti karan etureunassa. Nollapiste näkyy toisessa kuvassa pöydän pinnalla,
koska tässä kohdin kara on silloin, kun kaikki akselit ovat nollassa. Kiertyvät
komponentit näkyvät kuvassa punaisina.
Kara/kara-konfigurointi koneen nollapisteen kera

Tässä olivat moniakselisten koneiden perusrakenteet. Muista, että moniakselisessa
koneessa voi olla vain yksi kiertoakseli 4-akseliseen työstöön tai siinä voi olla viisi
akselia ja kehtomaisesti kallistuva kara. Koneen konfiguroinnista riippumatta hyvän
työstöradan rakentuminen koostuu samoista perustekijöistä. Siirry lukuun 2 ja opi
välttämättömät, tehokkaan moniakselisen työstöradan luomiseen tarvittavat
ohjaustoiminnot.
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2
Yleiskatsaus moniakseliratojen
hallintaan
Kolme ohjaustoimintoa erottaa moniakselityöstöradat tyypillisistä 2- ja 3akselisista radoista.
l

Kärjen ohjauksen muoto

l

Työkaluakselin ohjaus

l

Työkalun kärjen ohjaus

Näiden toimintojen oikea käyttö on ratkaisevaa tehokkaiden työstöratojen
luomiselle. Tämän harjoituskirjan suorittaminen on alku hyvälle
ohjelmoinnille. Mikään ei kuitenkaan korvaa käytettävien työstökoneiden
ominaisuuksien tuntemusta ja käyttökokemusta.
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Kärjen ohjauksen muoto
Mitä muotoa haluan työkalun kulkevan? Vastauksen kysymykseen antaa Kärjen
ohjauksen muoto. Työstörataryhmän valinta on työkalun kärjen ohjauksen muodon
valinnan alkuvaihe. Eri työstörataryhmissä käytetään erilaisia geometrioita työkalun
kärjen ohjauksen muotoa varten. Geometriaksi voidaan valita käyrä tai ketju, pinnan
reuna tai reunat, yksittäisiin pintoihin, monipintoihin tai solideihin saakka. Alla on kaksi
esimerkkiä kärjen ohjauksen muodon valinnoista.
Käyrä

Pinta

Työstörataa varten valittavan geometrian lisäksi kärjen ohjauksen muotoon kuuluu
seuraavia parametreja:
l

Työstömenetelmä: zigzag, yhteen suuntaan, spiraali

l

Kompensointi: tyyppi ja suunta
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l

Työvara: työpinnoille, seinämiin

l

Sivuttaissiirto: poikittain, pitkin, inkrementaalisesti

Seuraavissa luvuissa käsitellään työkalun kärjen ohjauksen muodon valintoja
yksityiskohtaisemmin.

Työkaluakselin ohjaus
Kuinka haluan työkaluakselin käyttäytyvän, kun akseli seuraa työkalun kärjen
ohjauksen muotoa? Työkalun akselin ohjauksella vastataan tähän kysymykseen.
Moniakselisissa työstöradoissa on lukuisia mahdollisuuksia työkaluakselin liikkeiden
määrittelyyn. Valinnoilla voidaan ohjata työkalun osaa, joka koskettaa materiaalia ja
työkalun liikkeiden lukumäärää työstöradalla. Niillä voidaan myös asettaa tulostuksen
akseleiden lukumäärä työstöradan postprosessointia varten. Alla on kaksi esimerkkiä
työkalun akselin ohjauksesta.
Pinta
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Pisteestä

Työstöratojen ryhmä ja tyyppi määrittävät sen, millaisia työkaluakselin ohjaustapoja
voidaan käyttää. Muutamia esimerkkejä käytettävistä ohjaustavoista:
l

l

Suorat, pinta, pisteestä, ketju
Kallistetaan kiinteässä kulmassa työkaluakseliin, kallistetaan suhteessa
työkalun kosketuspisteeseen.

l

Kierretään työkaluakselin ympäri, pisteestä

l

Yhdensuuntainen suoraan, pintaan, tasoon

Lisää tietoja käytettävistä valinnoista ja niiden toiminnoista saat klikkaamalla Ohjepainiketta.
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Työkalun kärjen ohjaus
Mikä säätelee työkalun syvyyttä työkaluakselin suunnassa? Syvyyttä säädellään
työkalun kärjen ohjauksella. Kompensointipinnat sisältyvät työkalun kärjen
ohjaustoimintoihin. Kärjen ohjaus on kolmivaiheinen prosessi:
1. Työkalun rata luodaan pitkin valittua muotoa.
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2. Työkaluakselin vektorit luodaan kuhunkin, työkaluakselin ohjauksen
perusteella luotuihin radan kohtiin.
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3. Työkaluakselin suuntainen syvyys perustuu työkalun kärjen
kompensointitapaan.

Huomautus: Käytä yllä kuvattua menetelmää silloin, kun kappalegeometria on hyvin
monimutkainen tai epätäydellinen. Varsinasta keernan geometriaa käytetään
työkaluakselin kärjen ohjauksen muodon ja työkaluakselin ohjauksen vektorien
luomiseen. Kärjen ohjausta käytetään sen jälkeen ulkopintojen työstämiseen
huomattavasti hienovaraisemmin liikkein.
Nämä kolme yllä kuvattua ohjaustapaa muodostavat kaikkien moniakselisten
työstöratojen ytimen. Lisätoimintoja työstöradan säätelyyn on esimerkiksi
törmäystarkastelu-, siirtymisparametrit- ja työkalu-sivuilla. Näiden
ohjausmenetelmien ammattitaitoinen käyttö helpottaa ja parantaa huomattavasti
moniakselisten työstöratojen luomista. Luvussa 3 nähdään, kuinka edellä mainitut
ohjaustoiminnot ovat erottamaton osa Mastercamin moniakselisten ratojen
luomisprosessia.
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3
Mastercamin käyttöliittymä ja
työnkulku
Mastercamin moniakselisten ratojen käyttöliittymässä on jo tutuksi käynyt
puurakenne. Etenet puurakenteessa sivulta toiselle, teet tarvittavat valinnat,
määrität asianmukaiset parametrit ja generoit työstöradan. Prosessin
tarkasteleminen yksinkertaisin käsittein helpottaa moniakselisen
työstöradan luomista.
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Aloita työstöradan luonti valitsemalla oikea koneenmäärittely. Tämä sääntö pätee
kaikkiin Mastercamin työstöratatyyppeihin. Moniakselisia liikkeitä tukevan
koneenmäärittelyn valinnan jälkeen valitse Työstöradat-valikosta Moniakselinen.
Seuraavassa kuvassa näkyy Käyrä-työstöradan luomisen aloittaminen.

Moniakseliset työstöradat jaetaan kahteen tyyppiryhmään, kuvio-ryhmään ja sovellusryhmään Kumpikin ryhmä koostuu erilaisista työstöradoista. Sopivimman ja
tehokkaimman valitsemisen oppii kokemuksen ja käytön myötä. Tässä vaiheessa
keskitytään työnkulkuun yleisluonteisesti eikä niinkään yksittäisiin sovelluksiin.
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Puurakenne on yleiskartta työstöradan luontiin. Sivuja voidaan valita milloin halutaan,
mutta tehokkain tapa on edetä ylhäältä alas. Klikkaa puurakenteen +-merkkiä
nähdäksesi sivuun liitetyt alisivut.

Puurakenteen sivut vaihtelevat työstöradan tyypistä riippuen. Työnkulku on sama
riippumatta siitä, miltä puurakenne näyttää. Jos voit vastata seuraaviin kysymyksiin,
olet jo edennyt matkallasi moniakselisen radan luontiin:
l

Mitä muotoa haluan työkalun kulkevan?

l

Kuinka haluan työkaluakselin liikkuvan?

l

Mikä ohjaa työkalun syvyyttä työkaluakselin suunnassa?
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Kärjen ohjauksen muoto -sivu
Edellisessä luvussa käsitellyt asiat ovat moniakselisen työskentelyn keskeisiä seikkoja.
Työkalun kärjen ohjauksen muoto -sivulla valitaan työgeometria, asetetaan
kompensoinnin parametrit ja tehdään joukko muita valintoja. Alla on kuva Käyrätyöstöradan Työkalun ohjauksen muoto -sivusta.

Työkalun akselin ohjaus -sivu
Työkalun akselin ohjaus -sivulla määritellään työkalun akselin kallistus akselin
liikkuessa pitkin kärjen ohjauksen muotoa. Valittavat parametrit vaihtelevat
työstöradan tyypin mukaan samalla tavalla kuin puurakenne ja muutkin sivut.
Työkaluakselin ohjaus on tekijä, joka erottaa moniakseliset työstöradat 2- ja 3akselisista radoista. Työkalun akselin manipulointi luo mahdollisuuksia monitahoisiin
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ja tehokkaisiin ratkaisuihin. Alla on kuva Käyrä-työstöradan Työkalun akselin ohjaus sivusta.
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Törmäystarkastelu-sivu
Kärjen ohjaus on Törmäystarkastelu-sivulla. Parametrien avulla opastetaan
Mastercamia sijoittamaan työkalun kärki suhteessa ohjauksen muotoon. Alla on kuva
Käyrä-työstöradan Törmäystarkastelu -sivusta.

Käy läpi puurakenteen loput sivut, jos se on tarpeellista. Lisäparametreihin kuuluvat
siirtymisparametrit (niillä säädellään työkalun liikkeitä ilmassa) ja rouhinnan valinnat.
Lisäasetukset-sivuihin ei yleensä tarvitse moniakselisessa ohjelmoinnissa puuttua.
Tutki niitä ja klikkaa Ohjetta, jos haluat sivuista lisätietoja. Siirry lukuun 4 ja aloita
monikselisen käyrä-työstöradan luominen.
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Moniakselinen käyrä-työstörata
Tämän harjoituksen tekeminen edellyttää jonkin verran kokemusta
piirtämisestä ja työstöradan luomisesta. Yksityiskohtaisia ohjeita
koneenmäärittelyjen valintaan, grafiikan kuvannon tai konstruktiotason
vaihtamiseen tai tasojen näyttämiseen ja piilottamiseen ei tässä anneta
erikseen. Tutustu Johdatus Mastercamiin -opaskirjaan, jos edellä mainitut
toiminnot eivät ole sinulle tuttuja.

Tässä harjoituksessa opitaan
l

Avaamaan kappaletiedosto ja liittämään tiedostoon
koneenmäärittely.

l

Luomaan moniakselinen käyrä-työstörata.

l

Simuloimaan työstörata.
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1: Työstöradan luonnin aloittaminen
Ensimmäinen varsinainen askel työstöradan luomisessa on koneenmäärittelyn
liittäminen. Työskentely on sujuvaa, kun asetat grafiikkaikkunan kuvannon sellaiseksi,
jossa geometrian valinta on helppoa. Tässä harjoituksessa käydään läpi työstöradan
luomisen ensivaiheet.
1. Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla:
a. Kaksoisklikkaa Mastercamin ikonia työpöydällä.

TAI
b. Valitse Mastercam Windowsin Käynnistä –valikosta.
2. Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:
a. Klikkaa Tiedosto-välilehteä.
b. Avaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna valitsemalla Konfigurointi
Mastercamin Backstage-näkymästä.

c. Valitse ...\mcamxm.config mm alareunassa olevasta Nykyinenpudotusvalikosta.
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d. Klikkaa OK.
3. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Käyrä_työstörata.

4. Valitse metrinen Mill-oletuskoneenmäärittely.
Huomautus: Oletuskoneenmäärittelyssä on moniakselisen työstön sallivat
kiertoakselit. Voit ladata haluamasi koneenmäärittelyn, kunhan se tukee 5akselisia liikkeitä.
5. Aseta kuvanto isometriseksi.
6. Aktivoi varjostus tarpeen mukaan.
7. Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Näytävälilehden Sovita-painiketta.
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8. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin
säilytät myös alkuperäisen tiedoston.

2: Moniakselisen käyrä-työstöradan luominen
Työstöradan luomiseen kuuluu työstöradan tyypin, työkalun ja geometrian sekä
parametrien valinnat. Näiden vaiheiden avulla syntyy ohjelma, jolla kappale voidaan
työstää.
1. Valitse Työstöradat-välilehdeltä Moniakselinen, Käyrä.

Työkalu-sivu avautuu.

2. Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta.

Koneenmäärittelyssä asetettu työkalukirjasto avautuu.
3. Klikkaa Suodatus-painiketta ja suodata näkyviin vain pallopäiset jyrsintapit.
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4. Valitse 8 mm pallopäinen jyrsintappi ja klikkaaOK.

5. Valitse puurakenteesta Kärjen ohjauksen muoto.
6. Valitse Käyrän tyyppi -pudotusvalikosta 3D käyrät.

7. Klikkaa Valitse pisteet -nuolipainiketta valitaksesi käyrän grafiikasta.
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

31

Moniakseliset työstöradat — 4: Moniakselinen käyrä-työstörata

8. Valitse kappaleen reunakäyrä kuten kuvassa. Ketjutuksen aloituskohdalla ei ole
harjoituksen kannalta merkitystä. Ketjutuksen pitäisi kulkea myötäpäivään
aloituskohdasta riippumatta. Klikkaa tarvittaessa Käännä.

9. Klikkaa Ketjutuksen valintaikkunassa OKpalataksesi takaisin Kärjen ohjauksen
muoto -sivulle.
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10. Aseta loput parametrit kuvan mukaisesti.

Säteittäisoffset tulisi tällä operaatiolla olla sama kuin työkalun säde. Käytä tätä
parametrikenttää samalla tavalla kuin jätettävää työvaraa. Kun säteittäisoffset
on yhtä suuri kuin työkalun säde, työvara on nolla. Toimintoa kannattaa
hyödyntää trimmausoperaatioissa.
11. Valitse puurakenteesta Työkalun akselin ohjaus.
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12. Valitse Työkalun akselin hallinta -pudotusvalikosta Pisteeseen.

13. Siirry grafiikkaikkunaan ja pisteiden valintaan klikkaamalla Valitse.
14. Valitse piste kuvan osoittamassa kohdassa.

Työkalun akselin ohjaus -sivu avautuu uudelleen näkyviin.
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15. Aseta loput parametrit kuvan mukaisesti.

Huomautus: Klikkaa parametrikenttiä nähdäksesi kentän mukaan vaihtuvan
kuvan sivun oikealla puolella. Kuva esittää kentässä määriteltävää toimintoa.
Saat lisätietoja kustakin kentästä klikkaamalla Ohje.
16. Valitse puurakenteesta Törmäystarkastelu.
17. Aseta Vektorin syvyydeksi -10.0. Arvolla trimmataaan kappaletta työkalun
kyljellä välttäen samalla työkalun kärjen pallo-osuuden.
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Kuvissa näkyy, kuinka vektorin erilainen syvyys vaikuttaa työstörataan.
Vektorin syvyys = 0.0
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Vektorin syvyys = negatiivinen

18. Valitse puurakenteesta Rouhinta.
19. Varmista, että Lastujen lukumäärä ei ole valittuna.

Käyrärataa käyttävissä trimmausoperaatioissa on tavallisesti yksi lastu.
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20. Klikkaa OK luodaksesi moniakselisen työstöradan valitulle geometrialle.

21. Tallenna tiedosto.

3: Operaation simulointi
Simuloinnilla työkalun liikkeitä voidaan katsella ennen kuin kappale työstetään
työstökoneella. Simulointi on työstöradan tarkastamisen ensimmäinen askel.
1. Klikkaa Operaationhallinnassa Simuloi valitut operaatiot.
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2. Valitse Simuloinnin valintaikkunassa Näytä työkalu ja Näytä pikaliikkeet.

3. Klikkaa Simuloinnin valintaikkunassa Asetukset.

4. Poista valinnat kuvan näyttämistä kohdista ja klikkaa OK. Tällä tavoin estetään
kappaletta pyörimästä ympäri ja siirtymistä pois näkyvistä.

5. Kun klikkaat Työstä-painiketta, simulointi alkaa.
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6. Klikkaa OK Simuloinnin valintaikkunassa, kun haluat lopettaa simuloinnin.

4: Konesimulointi
Seuraava vaihe operaatioiden tarkastuksessa on konesimulointi. Työkalun liikkeet
näkyvät, kun kappale on kiinnitettynä koneessa. Koneen eri osien ja kappaleen väliset
törmäykset ovat nähtävissä ja niistä kerrotaan tekstinä kuvaruudulla. Seuraavaksi
käydään konesimuloinnin vaiheet lyhyesti läpi. Yksityiskohtaisempia tietoja saat
klikkaamalla Ohje tai tutustumalla konesimuloinnin harjoituskirjaan.
1. Klikkaa Kone-välilehdeltä Konesimuloinnin ryhmäpainiketta.

2. Valitse Kone-pudotusvalikon luettelosta6_5AXGEN_VMCHTAC.

Koneen valinta tallennetaan kappaletiedostoon. Saman kappaletiedoston
simulointi lataa valitun koneen.
3. Klikkaa Simuloi aloittaaksesi valitun operaation konesimuloinnin.
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4. Käytä simuloinnin nuolipainikkeita tarkastellaksesi operaation liikkeitä. (Jos
kappale ei näy, klikkaa Työkappale-painiketta Simulointi-välilehden
Näkyvyys-ryhmässä.)

5. Poistu konesimuloinnista ja palaa Mastercamin käyttöliittymään.
6. Tallenna tiedosto. Samaa tiedostoa käytetään tulevissa harjoituksissa.
Nyt olet tehnyt perustasoisen, moniakselisen käyrätyöstöradan. Käyrää käytetään
tavallisesti trimmausoperaatioissa. Liike on tavallisesti suoraan eteenpäin, jolloin se
on ideaalinen erilaisten työkalun akselin ohjausmenetelmien kokeilemiseen ja
työkalulle menetelmistä aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Siirry lukuun 5
tutustuaksesi näihin menetelmiin.
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5
Työkalun akselin ohjauksen valinnat
Työkalun akselin ohjaus erottaa moniakseliset radat tavallisista pinnan,
ketjun ja pisteen radoista. Työkaluakselikulman muokkaaminen suhteessa
työkalun ohjauksen muotoon laajentaa radan ohjausmahdollisuuksia
huomattavasti. Leikkuunopeuteen, viimeistelyn laatuun ja työkalun ikään
voidaan kaikkiin vaikuttaa työkalun akselin ohjauksella. Harjoituksen jälkeen
osaat käyttää kahta uutta käyrä-työstöradan työkaluakselin ohjauksen
valintaa.

Tässä harjoituksessa opitaan
l

l

l

Avaamaan aiemmin tallennettu kappale.
Muokkaamaan operaation parametreja, erityisesti työkalun akselin
ohjausta.
Generoimaan työstörata ja tarkastelemaan työkalun liikkeitä.
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1: Kappaleen valmistelu
1. Käytä Tiedosto, Avaa -komentoa avaamaan harjoituksen kappaletiedosto
Käyrä_työstörata_harjoitus_5.
2. Aseta kuvanto isometriseksi.
3. Aktivoi varjostus tarpeen mukaan.
4. Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovitapainiketta.
5. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin
säilytät myös alkuperäisen tiedoston.

2: Operaation kopioiminen ja muokkaaminen
1. Klikkaa ensimmäistä operaatiota hiiren oikealla painikkeella ja pidä painike
alhaalla.

2. Siirrä operaatio alemmas Työstöratojen hallinnassa.
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3. Vapauta hiiren painike ja valitse Kopioi jälkeen.

4. Valitse operaatio 1 ja pane työstöradan näyttö pois päältä. Paina [T] tai klikkaa
Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois.

Näkyvä työstörata kuuluu operaatioon 2.
5. Käytä Tasojen hallintaa ja tee taso 7:Ketju näkyväksi.
Tason 7 geometriaa käytetään tässä harjoituksessa työkalun akselin
ohjaukseen.
6. Klikkaa Työstöradoissa operaation 2 Parametrit. Moniakseliset työstöradat Käyrä -valintaikkuna avautuu.

7. Valitse puurakenteesta Työkalu.
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8. Kirjoita Ketju Kommentti-laatikkoon.

Kommentin avulla voidaan erottaa saman työstöratatyypin operaatiot
toisistaan.
9. Valitse puurakenteesta Työkalun akselin ohjaus.
10. Valitse Työkaluakselin hallinta -pudotusvalikosta Ketju.

11. Klikkaa Valitse avataksesi Ketjutusvalinnat-ikkunan.
12. Ketjuta geometria kuvassa näkyvällä tavalla ja klikkaa OK Ketjutuksen
valintaikkunassa.
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13. Valitse Ketjun lähin piste ja klikkaa OK palataksesi Työkalun akselin ohjaus sivulle.

14. Hyväksy parametrien muutokset klikkaamalla OK-painiketta.
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15. Klikkaa Työstöradoissa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot.

16. Simuloi operaatio ja tarkkaile työkalun liikkeitä.
17. Tallenna tiedosto.
Harjoituksen tässä vaiheessa tarkastellaan hetki kahta luotua operaatiota. 1.
operaatiossa käytetään työkalun akselin ohjaukseen Pisteeseen-parametria. Työkalu
osoittaa aina valittuun pisteeseen. 2. operaatiossa työkalun akselin ohjaukseen
käytetään Ketju-parametria. Työkalu osoittaa aina ketjun pisteestä, tässä
tapauksessa ketjun lähimmästä pisteestä. Erilaiset valinnat luovat selkeästi erilaisen
työkalun ja koneen liikkeet. Kappaleen reunalla on myös erilainen kaltevuus työkalun
akselista riippuen.
Tuo molemmat työstöradat näkyviin vaihtelemalla näkyvyyttä operaatioiden kesken.
Huomaa erilainen työkalun kulma koko kappaleen ympärillä kuten kuvassa alla.
Simuloi operaatiot nähdäksesi erilaiset työkalun liikkeet. Valitse molemmat operaatiot
ja konesimuloi kuten edellisessä harjoituksessa. Törmäys raportoidaan 2.
operaatiossa jo ennen kuin simulointi käynnistyy. Tämä merkitsee sitä, että ketjun
käyttäminen työkalun akselin ohjaukseen ei onnistu tässä koneessa. Se ei merkitse
sitä, että työstörata olisi huono, vaan ainoastaan sitä, että työstörataa ei voi ajaa
tässä nyt valitussa työstökoneessa.
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3: Kopioi ja muokkaa toista operaatiota
1. Klikkaa toista operaatiota hiiren oikealla painikkeella ja pidä painike alhaalla.
2. Siirrä operaatio alemmas Työstöratojen hallinnassa.
3. Vapauta hiiren painike ja valitse Kopioi jälkeen.
4. Valitse 2. operaatio ja piilota rata painamalla [T] tai klikkaa Valittujen
operaatioiden näyttö päälle/pois.
Molempien operaatioiden näyttö on nyt pois päältä.
5. Käytä Tasojen hallintaa ja tuo taso 8:Työkalun akselin suorat näkyviin. Piilota
tasot 1, 6 ja 7.
6. Klikkaa Työstöradoissa operaation 3 Parametrit. Moniakseliset työstöradat Käyrä -valintaikkuna avautuu.
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7. Valitse puurakenteesta Työkalu.
8. Kirjoita Suorat Kommentti-laatikkoon.

9. Valitse puurakenteesta Työkalun akselin ohjaus.
10. Valitse Työkaluakselin hallinta -pudotusvalikosta Suorat.

11. Klikkaa Valitse avataksesi Työkaluakselin ohjaussuorat -valintaikkunan.
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12. Klikkaa Valitse suorat ikkunalla -painiketta valitaksesi suorat työkalun akselin
ohjausta varten.

13. Piirrä ikkuna koko kappaleen ympärille. Vain suorat tulevat valituiksi.

14. Klikkaa OK Työkaluakselin ohjaussuorat -valintaikkunassa. Työkalun akselin
ohjaus -sivu avautuu uudelleen näkyviin.
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15. Hyväksy parametrien muutokset klikkaamalla OK-painiketta.
16. Klikkaa Työstöradoissa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot.

17. Simuloi operaatio ja tarkkaile työkalun liikkeitä.
18. Tallenna kappaletiedosto.
Tarkastele 3. operaation liikkeitä. Huomaa, kuinka työkalun akseli saavuttaessaan
kunkin suoran on saavutetun suoran suuntainen. Akseli kääntyy liikkuessaan yhden
suoran suuntaisuudesta kohti seuraavan suoran suuntaa. Haluttu liike saavutetaan
käyttämällä tarpeellinen määrä suoria.
Käytä simulointia ja konesimulointia kaikissa kolmessa operaatiossa työkalun ja
koneen liikkeiden arvioimiseksi. Pienet erot työkalun akselin ohjauksessa lisäävät
huomattavasti mahdollisuuksia haastavien työstöratojen luontiin. Työkalun akselin
ohjaus on avaintekijä kaikissa moniakselisissa radoissa riippumatta siitä, mitä
valintoja sivulla on käytettävissä. Siirry harjoitukseen 6, missä luodaan kaksi
moniakselista porausoperaatiota käyttäen kyseiselle työstöratatyypille ominaisia
työkalun akselin ohjausmenetelmiä.
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6
Moniakselinen porausrata
Moniakseliset porausradat eroavat muista moniakselisisista työstöradoista
monin tavoin:
l

Rajatut työkalun kärjen ohjausmuodon valinnat: pisteet,
pisteet/suorat, suorat tai piirteet.

l

l

Rajoitettu työkalun akselin ohjaus: yhdensuuntainen suoraan, pintaan
tai tasoon
Vähemmän työkalun kärjen ohjauksen valintoja: piste, projisoitu piste
tai kompensointipinta.

Moniakselisen porauksen tehokkuus tulee ilmi kappaleissa, joissa on lukuisia
erikeskisiä, eri suuntaan osoittavia reikiä. Moniakselisissa työstökoneissa
voidaan porata monia erilaisia reikiä samalla kiinnityksellä ja tällä tavoin
säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.

Tässä harjoituksessa opitaan
l

Avaamaan kappaletiedosto ja liittämään tiedostoon
koneenmäärittely.

l

Luomaan joitakin moniakselisia porausoperaatioita.

l

Simuloimaan operaatiot.

53

Moniakseliset työstöradat — 6: Moniakselinen porausrata

1: Työstöradan luomisen aloittaminen
Ensimmäinen varsinainen askel työstöradan luomisessa on koneenmäärittelyn
liittäminen. Työskentely on sujuvaa, kun asetat grafiikkaikkunan kuvannon sellaiseksi,
jossa geometrian valinta on helppoa. Tässä harjoituksessa käydään läpi työstöradan
luomisen ensivaiheet.
1. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Poraus_työstörata.

2. Valitse metrinen Mill-oletuskoneenmäärittely.
Huomautus: Oletuskoneenmäärittelyssä on moniakselisen työstön sallivat
kiertoakselit. Voit ladata haluamasi koneenmäärittelyn, kunhan se tukee 5akselisia liikkeitä.
3. Aseta kuvanto isometriseksi.
4. Aktivoi varjostus tarpeen mukaan.
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5. Sovita geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla Sovitapainiketta.
6. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin
säilytät myös alkuperäisen tiedoston.

2: Moniakselisen porausradan luominen
1. Valitse Työstöradat-välilehdeltä Moniakselinen, Poraus.

2. Valitse puurakenteesta Työkalu.
3. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta. Koneenmäärittelyssä asetettu
työkalukirjasto avautuu.

4. Valitse 10 mm pora ja klikkaa OK

Määrittele työkalun suodatusasetuksia tarpeen mukaan valinnan
helpottamiseksi.
5. Valitse puurakenteesta Kärjen ohjauksen muoto.
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6. Valitse alkiotyypiksi Pisteet.

7. Valitse kierroksi Lastunkatkaisu ja aseta muut parametrit.

Työkierron valinta määrää muut käytettävissä olevat parametrit. Valitse
erilaisia työkiertoja ja tutki parametreja.
8. Siirry grafiikka alueelle klikkaamalla Valitse pisteet -nuolipainiketta.
9. Valitse Porauspisteiden valintaikkunasta Ikkunalla.
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10. Piirrä ikkuna näkyvien pisteiden ympärille.

Pistegeometria on tasolla 1.
11. Klikkaa OK Porauspisteiden valintaikkunassa palataksesi takaisin Kärjen
ohjauksen muoto -sivulle.
12. Valitse puurakenteesta Työkalun akselin ohjaus.
13. Valitse Työkaluakselin hallinta -kenttään Pinta ja tulostusformaatiksi 5akselinen.

14. Klikkaa Valitse palataksesi grafiikkaikkunaan pinnan valintaa varten.
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15. Valitse pinta kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä geometriaa tarpeen mukaan
valinnan helpottamiseksi.

Pinta on tasolla 5. Pinnan saat tarpeen mukaan näkyviin käyttämällä Tasojen
hallintaa.
Huomautus: Vain tarvittavien tasojen näyttäminen helpottaa valintaprosessia
ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
16. Paina [Enter] tai klikkaa Lopeta valinta, kun pinta on valittu.
17. Valitse puurakenteesta Törmäystarkastelu.
18. Aseta Kärjen ohjaus -parametriksi Kompensointipinta.

Lisätietoja muista kärjen ohjauksen valinnoista saat klikkaamalla Ohjetta.
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19. Klikkaa Valitse kompensointipinnat -nuolipainiketta Kompensointipintakohdan vieressä. Työstöradan pintojen valintaikkuna avautuu.
20. Klikkaa Valitse valitaksesi pinnan grafiikkaikkunassa.

21. Tasojen hallinnasta saat halutessasi näkyviin tason 4.
22. Valitse pinta kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä geometriaa tarpeen mukaan
valinnan helpottamiseksi.

23. Paina [Enter] tai klikkaa Lopeta valinta, kun pinta on valittu.

59

Moniakseliset työstöradat — 6: Moniakselinen porausrata

24. Klikkaa OK Työstöradan pintojen valintaikkunassa.
25. Klikkaa OK luodaksesi moniakselisen porausradan valituille pisteille.

26. Tallenna tiedosto.

3: Lisää toinen moniakselinen porausoperaatio
1. Piilota Tasojen hallinnassa taso 1 näkyvistä ja tuo taso 3 näkyviin.
2. Valitse Työstöradat-välilehdeltä Moniakselinen, Poraus.
3. Valitse puurakenteesta Työkalu.
4. Valitse 10 mm pora työkaluluettelosta.

5. Valitse puurakenteesta Kärjen ohjauksen muoto.
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6. Valitse alkiotyypiksi Pisteet/Suorat.

7. Kiertona tulee edelleen olla Lastunkatkaisu. Aseta parametri, jos se on
tarpeen.
8. Siirry grafiikka alueelle klikkaamalla Valitse pisteet -nuolipainiketta.
9. Valitse Porauspisteiden valintaikkunasta Ikkunalla.

10. Piirrä ikkuna näkyvien pisteiden ympärille.
Vaihda kuvannoksi Takaa ja käännä geometriaa tarpeen mukaan
pisteiden/suorien näkymiseksi.

61

Moniakseliset työstöradat — 6: Moniakselinen porausrata

Huomautus: Suorien valitseminen ei ole tarpeellista, vaikka alkioiden tyypiksi
onkin asetettu Pisteet/Suorat. Suorat valitaan automaattisesti niin kauan kuin
ne päättyvät pisteeseen.
11. Klikkaa OK Porauspisteiden valintaikkunassa palataksesi takaisin Kärjen
ohjauksen muoto -sivulle.
12. Valitse puurakenteesta Työkalun akselin ohjaus.
13. Varmista, että Tulostusformaatiksi on asetettu 5-akselinen. Huomaa, kuinka
Työkaluakselin hallinta -parametrina on Pisteet/Suorat. Pisteisiin liitetyt
suorat on automaattisesti asetettu työkalun akselin ohjaukseksi.

14. Valitse puurakenteesta Törmäystarkastelu.
15. Aseta Kärjen ohjaus -parametriksi Alkuperäinen piste.

62

Moniakseliset työstöradat — 6: Moniakselinen porausrata

16. Aktivoi Kärjen kompensointi valitsemalla vastaava ruutu. Aseta
lävistysmatkaksi 2.0.

Lävistysmatka määrittää sen, kuinka pitkälle poran täysimittainen halkaisija
tunkeutuu valitun kärjen ohjausgeometrian yli.
17. Klikkaa OK luodaksesi moniakselisen porausradan valituille pisteille.

18. Tallenna tiedosto.
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4: Operaatioiden simulointi
1. Aseta kuvanto isometriseksi.
2. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Valitse kaikki operaatiot.

3. Klikkaa Operaationhallinnassa Simuloi valitut operaatiot.

4. Valitse Simuloinnin valintaikkunassa Näytä työkalu ja Näytä pikaliikkeet.
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5. Klikkaa Simuloinnin valintaikkunassa Asetukset.

6. Poista valinnat kuvan näyttämistä kohdista ja klikkaa OK. Tällä tavoin estetään
kappaletta pyörimästä ympäri ja siirtymistä pois näkyvistä.

7. Kun klikkaat Työstä-painiketta, simulointi alkaa.
8. Lopeta simulointi klikkaamalla OK.
Nyt olet tehnyt moniakselisen porausradan. Vaikkakin kyseessä on yksinkertainen
moniakselinen rata, on oltava huolellinen geometrian valinnassa, työkalun akselin
ohjauksessa ja työkalun kärjen ohjausmenetelmissä. Erot ohjausmenetelmissä ovat
pienet, mutta ne voivat tuottaa jyrkästi erilaisia työkalun liikkeitä.
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Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Moniakseliset työstöradat harjoitukset. Harjoituskirjan
jälkeen suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin ja
toimintoihin.
Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam
harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja
löytyy mastercam.fi -websivulta. Käy katsomassa uusimmat harjoitukset.

Mastercam tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:
l

l

l

l

l

l

Mastercam Dokumentaatio — Mastercamin asennusohjelma asentaa
Mastercam 2018 käyttöön hyödyllisiä oppaita \Documentation-kansioon.
Mastercam Mastercam ohje — Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla
Ohje, Sisältö Mastercamin valikosta tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä..
Mastercam Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa
kysymyksiisi liittyen Mastercam -tuotteeseen.
Tekninen tuki — Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa
voi myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa
yhteyttä ensin maahantuojaan info@zenex.fi.
Mastercam harjoitukset — Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri
perustoimintoja. Käy mastercam.fi -sivustolla katsomassa suomenkieliset
harjoitukset tai valitse Tiedosto-valikosta Ohje, Harjoitukset nähdäksesi
uusimmat englanninkieliset.
Treeni — Suomenkielinen interaktiivinen oppimisympäristö, johin koko ajan
lisätään uusia harjoituksia. www.emastercam.fi
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l

l

Mastercam University — CNC Software ylläpitää Mastercam University sivustoa, laajaa oppimisympäristöä, 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.mastercamu.com -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@zenex.fi.
Nettiyhteisö—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.

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

68

HUOMIO! PÄIVITYKSIÄ VOI OLLA SAATAVILLA.
KATSO UUSIMMAT OSOITTEESTA MASTERCAM.FI.

