MASTERCAM
TYÖKALUN
MALLINNUSOPAS
Marraskuu 2018

MASTERCAM TYÖKALUN MALLINNUSOPAS
Marraskuu 2018
© 2018 CNC Software, Inc. – Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmisto: Mastercam 2019

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

Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot.
Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän dokumentin julkaisemisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin versio on
saatavana maahantuojalta. LueMinut -tiedostossa (LueMinut.pdf) - joka asentuu kunkin version mukana - on kaikkein
uusimmat tiedot.

ii

SISÄLLYSLUETTELO
Johdanto

5

Yleiset vaatimukset

5

Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

7

Työkalun mallinnuksen työnkulku

7

Työkalun mallinnuksen asetussivut

8

Työkalu-sivu

8

Teräpala-sivu

9

Pidin-sivu

9

Liittäminen-sivu

10

Asetukset-sivu

10

Rajaus-sivu

11

Suuntaus koneella -sivu

11

Kompensointi-sivu

11

Parametrit-sivu

12

Tool Designerin käynnistäminen

14

Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

17

Teräpalan määrittäminen

17

Pitimen määrittäminen

19

Teräpalan liittäminen pitimeen

22

Leikkaavan tason ja koneeseen liitännän tason määrittäminen

24

Työkalun viimeistely

25

Pyöreävartisen 3D-työkalun luominen

31

Teräpalan määrittäminen

31

Pitimen määrittäminen

33

Leikkaavan tason ja koneeseen liitännän tason määrittäminen

36

Työkalun viimeistely

38

Teräpalojen liittäminen pitimiin

43

Teräpalan määrittäminen

43

Pitimen määrittäminen

50

iii

Teräpalan liittäminen pitimeen

54

Palan siirtäminen

55

Teräpalan uudelleen sijoittaminen

57

Työkalun viimeistely

59

Teräpalan vaihtaminen

61

Mittapalan korvaaminen

63

Capto-tyylisen moniosaisen pitimen luonti

67

Teräpalan määrittäminen

67

Pitimen määrittäminen

68

Työkalun viimeistely

68

Yhteenveto

71

Mastercam tiedonlähteet

71

Yhteystiedot

71

iv

JOHDANTO
Tervetuloa käyttämään Työkalun mallinnus -harjoituskirjaa. Harjoituskirjassa opitaan Työkalun mallinnus -ohjelman
perusteet ja peruskäsitteet, tutustutaan käyttöliittymään ja käsitellään seuraavat aiheet:
l

Tool Designerin käyttöliittymä

l

Johdatus Työkalun mallinnus -ohjelman käyttöön

l

Katsaus Työkalun mallinnus -toimintoikkunan jokaiseen sivuun.

l

3D-työkalun luontitekniikka

Harjoituskirjassa opitaan
l

Työkalun mallinnuksen perustoimintoja

l

3D-työkalun luomiseen tarvittavat parametrit.

l

Luomaan 3D-työkaluja STEP-harjoitustiedoston pohjalta.
VAROITUS: Harjoituskirjojen kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitu muuttaa; värit
eivät siten välttämättä täsmää Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden tuloksiin.

Arvioitu suoritusaika: 4 tuntia
Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam 2019 harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:
l

Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.

l

Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam Demo/Opiskelu-versiolla. Opiskeluversion
tiedostomuoto (emcam) on erilainen kuin Mastercamin teollisuusversiossa (mcam) ja Mastercamin joitain
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi käyttää.

l

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

l

Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa neuvota toisin, tallenna tiedostot joko
harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee Mastercam 2019
työasemalta.

l

Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys. Kaikki videot ovat katseltavissa
Youtube-kanavaltamme:
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs. Lisäksi niitä on Mastercam.fi sivustolla.

l

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

TYÖKALUN MALLINNUKSEN YLEISPIIRTEET
Mastercamin Työkalun mallinnuksella voit luoda 3d-työkaluja työstöradan simulointia varten. 3D työkalujen avulla
simulointi on tarkempaa ja huomaat törmäykset, jotka jäävät 2D-työkaluilla piiloon. Oheisessa kuvassa näkyy 3Dtyökalu työstämässä otsapintaa konesimuloinnissa.

Tällä hetkellä Työkalun mallinnus tukee sorvaustyökaluja, joissa on yksi vaihtopala ja yksi tai useampi pidinyksikkö, ja
vaikka 3D-työkaluja voidaan käyttää sekä Mastercamissa että Mastercam for SOLIDWORKSissa, työkaluja voidaan
luoda tai muokata vain Mastercamissa.

Tässä luvussa opitaan
l

Työkalun mallinnuksen käynnistäminen

l

Työkalun mallinnuksen työnkulku

l

Työkalun mallinnuksen asetussivujen perusteet

Työkalun mallinnuksen työnkulku
Työkalun mallinnus koostuu yhdeksästä sivusta, joiden asetukset määritellään ylhäältä alaspäin edeten. Toisin
sanoen sivut on täytettävä järjestyksessä, jolloin sivu on käytettävissä vasta kun edeltävän sivun tiedot on annettu.
Useimmat sivut täyttyvät automaattisesti oletusarvoin. Voit itse täyttää nekin kohdat haluamillasi arvoilla, mutta jos
jätät jonkin kohdan tyhjäksi se täytetään oletusarvolla. Toisaalta pakolliset kentät on sinun täytettävä, ja ne kentät on
kehystetty punaisella, kunnes arvot on annettu.
Huom.: Erillinen Tool Manager -ohjelma, joka käynnistetään Windowsin Käynnistä -valikosta ei tule sorvauksen
työkaluja. Työkalun mallinnus avautuu Lathen Työkalujen hallinta -valintaikkunasta, minkä opit seuraavassa
harjoituksessa.
Työkalun mallinnus -sivu valitaan klikkaamalla sivun ikonia Työkalun mallinnus -toimintoikkunan vasemmassa
reunassa kuten ensimmäisessä oheisessa kuvassa. Sivusta toiseen siirrytään myös käyttämällä toimintoikkunan
alareunan Takaisin- ja Seuraava-painikkeita kuten toisessa oheisessa kuvassa.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Työkalun mallinnuksen asetussivut
Kuten jo aikaisemmin mainittiin Työkalun mallinnuksessa on yhdeksän sivua, jotka täytetään annetussa
järjestyksessä. Seuraavaksi käydään nämä sivut läpi.

Työkalu-sivu
Tämä on ensimmäinen sivu, joka täytetään. Useimmissa kentissä on jo oletusarvot, jotka voi jättää ennalleen tai
muuttaa tarpeen mukaan. Nimi-kenttä on kuitenkin täytettävä ennen kuin voidaan jatkaa seuraavalle sivulle. Kuten
seuraavasta kuvasta huomataan Työkalu-sivun asetuksilla määritellään työkalun yleisluonteisia ominaisuuksia. Kun
sivun kentät on täytetty, Teräpala-sivu aktivoituu.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Teräpala-sivu
Tällä sivulla on työkalun teräpalan yleisluonteiset asetukset. Yksi pakollinen kenttä—kenttä ilman oletusarvoa—on
Malli, johon voit valita STEP-tiedoston tai solidin grafiikkaikkunasta tai Solidien hallintaikkunasta. Se, mitkä kentät
ovat Teräpala-sivulla aktiivisia riippuu siitä, millainen teräpalan Tyyppi valitaan. Kun palan tyyppi on määritelty,
Pidin-sivu muuttuu aktiiviseksi.

Pidin-sivu
Samoin kuin Teräpala-sivulla, myös pitimen Malli-kenttä on täytettävä ennen kuin voidaan jatkaa. Ja aivan kuten
Teräpala-sivullakin malliksi voidaan valita joko STEP-tiedosto tai solidi Mastercamin grafiikkaikkunasta tai Solidien
hallinnasta. Kun sivun kentät on täytetty, Liittäminen ja Asetukset-sivut aktivoituvat.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Liittäminen-sivu
Liittäminen-sivulla määritellään se, kuinka teräpala ja pidin sopivat yhteen. Sinun on kerrottava Työkalun
mallinnukselle, kuinka teräpala asetetaan pitimeen. Tällä sivulla ei ole pakollisia kenttiä.

Asetukset-sivu
Asetukset-sivulla määritellään se, missä asennossa työkalu on suhteessa koneeseen. Leikkaava suunta ja
Liitäntä koneeseen on määriteltävä ennen kuin voidaan siirtyä eteenpäin. Leikkaavaksi suunnaksi voidaan valita
suora taso (sivu) Mastercamin grafiikasta tai käyttää Suunnan valinta -valintaikkunaa. Kun pakolliset kentät on
täytetty, Rajaus, Suuntaus koneella ja Kompensointi-sivut aktivoituvat.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Rajaus-sivu
Rajaus-sivulla määritellään työkalun rajat, joita Mastercam käyttää työkalun kaikkien osien sijaintiin laskiessaan
työstörataa. Tämän sivun kaikilla kentillä on oletusarvot.

Suuntaus koneella -sivu
Tällä sivulla määritellään työkalun asento koneessa ja myös karan pyörimissuunta. Voit määrittää työkalun
kiinnitysasennon, revolverin, työkalun kulman ja aktiivisen karan.

Kompensointi-sivu
Tällä sivulla määritellään kompensoinnin arvot, kuten kompensointipiste, kompensointimenetelmä, syöttönopeudet
ja turvaetäisyys. Kompensointipisteen keskiö on pakollinen kenttä, jonka määrittämisen jälkeen viimeinen sivu
Parametrit aktivoituu.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Parametrit-sivu
Tällä sivulla on työkalun perusparametreja, leikkuunopeuksia, työstöradan parametreja ja jäähdytyksen asetuksia.
Asetukset tässä ovat samanlaisia kuin 2D-työkalua luotaessa Työkalun määrittely -valintaikkunan Parametritvälilehdellä. Sivun asetukset vaihtuvat sen mukaan, millainen teräpala Teräpala-sivulla valitaan.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Tool Designerin käynnistäminen
Tool Designerin käynnistämiseksi on ensin käynnistettävä Mastercam ja ladattava Lathen koneenmäärittely. Tee
seuraava harjoitus niin opit, kuinka se tehdään.
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 Backstagenäkymästä.

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

d. Klikkaa OK.
3. Klikkaa Kone-välilehteä.
Kone-välilehti, jossa voi ladata ja avata koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä ja avata myös Simuloinnin,
Konesimuloinnin ja Tarkastuksen.

4. Valitse Lathe, Oletus kuten oheisessa kuvassa.
Mastercam luo sorvikoneryhmän Työstöratojen hallintaan.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

5. Valitse Lathe Sorvaus välilehdeltä Sorvauksen työkalut.
Työkalun hallinta -valintaikkuna avautuu. Tässä valintaikkunassa valitaan työstörataan työkaluja ja luodaan
3D-työkaluja.

6. Klikkaa Työkalun hallinta -valintaikkunan ylemmässä ruudussa hiiren oikealla painikkeella ja valitse
avautuvasta valikosta Luo 3D-työkalu .
Työkalun mallinnus -toimintoikkuna avautuu kuten oheisessa kuvassa.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—1: Työkalun mallinnuksen yleispiirteet

Nyt kaikki on valmista ensimmäisen oman 3D-työkalun luomiseen, mikä tapahtuu seuraavassa luvussa.
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LUKU 2

YKSINKERTAISEN SUORAKAIDEVARTISEN 3D-TYÖKALUN
LUOMINEN
Tässä luvussa luodaan suorakaiteen muotoinen 3D-työkalu käyttäen pääasiassa oletusarvoja ja helposti käsiteltäviä
teräpalan ja pitimen malleja. Tämän luvun läpikäynnin jälkeen sinulla on hyvä yleiskuva Työkalun mallinnuksen
työnkulusta.

Tavoitteet
l

Haetaan suorakaiteen muotoisen teräpalan ja pitimen STEP-malli.

l

Liitetään teräpala suorakulmaiseen pitimeen.

l

Määritetään leikkuutaso ja koneeseen liitännän taso.

l

Generoidaan työkalu annetuista arvoista ja oletusarvoista.

Teräpalan määrittäminen
1. Kirjoita Nimi-kenttään Sorvaustyökalu.
Kuten oheisista kuvista käy ilmi, kentän punainen kehys katoaa silloin, kun kenttä on täytetty.

2. Klikkaa Teräpala-ikonia siirtyäksesi sivulle.

3. Klikkaa Avaa teräpalan malli -kohtaa Malli-kentän alapuolella.
Valitse tiedosto josta tuodaan -valintaikkuna avautuu.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

4. Avaa harjoituskirjan tiedosto Terä1.stp.
Valitun tiedoston nimi ilmestyy Malli-kenttään ja teräpala näkyy Mastercamin grafiikassa kuten oheisessa
kuvassa.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

5. Kirjoita Nirkon säde -kenttään 0.80.

Pitimen määrittäminen
1. Siirry sivulle klikkaamalla Pidin-ikonia.

2. Klikkaa Avaa pitimen malli -kohtaa Malli-kentän alapuolella.

3. Valitse tiedosto josta tuodaan -valintaikkunasta harjoituskirjan tiedosto Pidin1.stp
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Valitun tiedoston nimi ilmestyy Malli-kenttään ja pidin näkyy Mastercamin grafiikassa.

4. Kierrä pidintä niin, että se näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa.
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5. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Paksuus-kenttää ja valitse valikosta L = alkion pituus.

6. Valitse seuraavan kuvan osoittama solidin reuna.
Mastercam asettaa suorakulmaisen työkalun paksuudeksi 25.0.

7. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Leveys-kenttää ja valitse valikosta L = alkion pituus.
8. Klikkaa toista reunaa kuten seuraavassa kuvassa.
Mastercam asettaa suorakulmaisen työkalun leveydeksi 25.0.
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Teräpalan liittäminen pitimeen
1. Klikkaa Liittäminen-ikonia siirtyäksesi sivulle.

2. Klikkaa Liittäminen -ikkunassa Samankohtainen.
Mastercam piilottaa pitimen niin, että vain pala näkyy.
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3. Paina[F9] nähdäksesi akselit ja kierrä sitten palaa niin, että voit nähdä alkuasentoon nähden palan vastakkaisen
sivun.

4. Valitse esiin käännetty sivu kuten oheisessa kuvassa.
Pidin palautuu näkyviin.
5. Valitse pitimestä ensimmäisen kuvan osoittama sivu. (Pidintä on ehkä kierrettävä, jotta sivu näkyy)
Mastercam sijoittaa palan valitun sivun pitimen valitun sivun päälle kuten toisessa kuvassa.
Huom.: Tämä oli yksinkertainen esimerkki liittämisestä. Mutkikkaampia tositilanteita muistuttavia tilanteita
käsittelemme harjoituskirjassa myöhemmin.
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Leikkaavan tason ja koneeseen liitännän tason määrittäminen
1. Klikkaa Asetukset-ikonia siirtyäksesi Asetukset-sivulle.

2. Klikkaa Leikkaava taso -kohdan Valitse suunta -nuolta Suunta-kentän alapuolella.
Mastercam kehottaa valitsemaan tasaisen solidin sivun.

3. Kierrä kappaletta ja valitse oheisen kuvan osoittama suunta.

Mastercam merkkaa Suunta -kentän määritetyksi ja siirtää työkalun.
Leikkaavaa tasoa käytetään määrittämään työkalun keskikorkeutta. Se on työkalun taso, joka on samassa
linjassa kappaleen keskilinjan kanssa.
4. Klikkaa Liitäntä koneeseen -kohdan Valitse taso -nuolta Taso -kentän vieressä.
Mastercam kehottaa valitsemaan tasaisen solidin sivun.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

5. Kierrä kappaletta ja valitse oheisen kuvan osoittama taso.
Mastercam merkkaa Liitännän koneeseen määritetyksi ja siirtää työkalun.
Liitäntä koneeseen -taso on kohtisuorassa työkalun projektion säätövektoriin. Toisin sanoen se on kohta,
jossa työkalu kiinnittyy koneeseen tai työkaluasemaan.

Työkalun viimeistely
1. Siirry Rajaus-sivulle klikkaamalla Rajaus-ikonia.
Työkalun mallinnus luo 2D-äärirajat leikkaavaan tasoon, kuten näkyy toisessa kuvassa edellä (siniset ja keltaiset
suorat). Mastercam käyttää tätä 2D-rajausta työstöradan laskemisessa.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

2. Liikuta hiiren kursoria kunkin kentän yläpuolella saadaksesi opasvihjeen näkyviin.

3. Siirry seuraavalle sivulle klikkaamalla Suuntaus koneella -ikonia.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

4. Tutustu Suuntaus koneella -sivun kenttien opasvihjeisiin liikuttamalla hiiren kursoria. Aivan kuten Rajaussivullakin Suuntaus koneella -sivun oletusarvot käyvät hyvin tämän harjoituksen helpohkoon työnkulkuun.

5. Siirry eteenpäin klikkaamalla Kompensointi-ikonia.
Kompensointi-sivulla on yksi pakollinen kenttä, Piste, joka on määritettävä.

6. Klikkaa Valitse kompensointipiste.
Mastercam avaa grafiikkaikkunan käyttöön, jossa kompensointipiste valitaan työkalun 2D-mallista.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

7. Klikkaa seuraavien kuvien osoittamaa pistettä. Ensimmäisessä kuvassa näkyy piste suhteessa työkaluun ja
toisessa kuvassa on piste suurennettuna helpottamassa valintaa. Kolmas kuva näyttää työkalun, kun
kompensointipiste on asetettu.
Mastercam palauttaa Työkalun mallinnuksen käyttöön Piste-kenttä määritettynä.

8. Käy läpi Kompensointi-sivun muut asetukset.

28

Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

9. Jatka eteenpäin klikkaamalla Parametrit-ikonia.
Mastercamin käyttäjille tämän sivun asetukset ovat tuttuja ja niissä kaikissa on oletusarvot. Asetukset tässä
ovat samanlaisia kuin 2D-työkalua luotaessa Työkalun määrittely -valintaikkunan Parametrit -välilehdellä.

10. Sulje Työkalun mallinnus ja tallenna työkalu klikkaamalla OK.
Työkalun hallinta avautuu näkyviin ja uusi työkalu näkyy valintaikkunan ylemmässä ruudussa kuten
seuraavassa kuvassa.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—2: Yksinkertaisen suorakaidevartisen 3D-työkalun luominen

Suorakaiteinen 3D-työkalu on nyt valmis. Seuraavaksi luodaan ensimmäinen pyöreävartinen työkalu.
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LUKU 3

PYÖREÄVARTISEN 3D-TYÖKALUN LUOMINEN
Tässä luvussa luodaan varreltaan pyöreä 3D-työkalu käyttäen pääasiassa oletusarvoja ja helposti käsiteltäviä
teräpalan ja pitimen malleja. Tässä harjoituksessa saat lisäkokemusta Työkalun mallinnuksesta ja ymmärrät eron
luotaessa suorakaiteen muotoista tai lieriömäistä työkalua, kuten sisäsorvaustyökalua tai Capto-tyylistä työkalua

Tavoitteet
l

Haetaan pyöreävartisen työkalun teräpalan ja pitimen STEP-malli.

l

Liitetään teräpala pyöreävartiseen pitimeen.

l

Määritetään leikkuutaso ja koneeseen liitännän taso.

l

Generoidaan työkalu annetuista arvoista ja oletusarvoista.

Teräpalan määrittäminen
1. Avaa Työkalun mallinnus
2. Kirjoita Nimi-kenttään Reikäterä.

3. Siirry Teräpala-sivulle klikkaamalla Teräpala-ikonia.
4. Klikkaa Avaa teräpalan malli -kohtaa Malli-kentän alapuolella.
Valitse tiedosto josta tuodaan -valintaikkuna avautuu.

5. Avaa harjoituskirjan tiedosto Työkalu2.stp.
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Mastercam työkalun mallinnusopas—3: Pyöreävartisen 3D-työkalun luominen

Työkalu avautuu grafiikkaan. Tiedostossa on sekä pidin että teräpala. (Kierrä työkalua niin näet teräpalankin.)

6. Klikkaa teräpalaa.
Mastercam avaa terapalan grafiikkaan.

7. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Nirkon säde -kenttää ja valitse R = Kaaren säde.
Tämä on vaihtoehto Nirkon säteen arvon näppäilemiselle kuten tehtiin edellisessä harjoituksessa.

8. Käännä pidintä kuten kuvassa ja valitse nirkon säteeksi kuvan nuolen osoittama kaari.
Arvo 0.8 ilmestyy Nirkon säde -kenttään kuten oheisessa kuvassa.
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Pitimen määrittäminen
1. Siirry Pidin-sivulle klikkaamalla Pidin-ikonia.
2. Klikkaa Avaa pitimen malli.

3. Valitse tiedosto josta tuodaan -valintaikkunasta harjoituskirjan tiedosto Työkalu2.stp
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Työkalu avautuu grafiikkaan.

4. Klikkaa pidintä ja klikkaa sitten Lopeta valinta tai paina [Enter].
Valitun tiedoston nimi ilmestyy Malli-kenttään.

5. Klikkaa Pidin-sivun Varsi-kohdasta Pyöreä.

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Päältä (työkoord.).
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7. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Halkaisija-kenttää ja valitse D = Kaaren halkaisija.

8. Valitse seuraavan kuvan osoittama pitimen päätyreuna.
Mastercam asettaa Halkaisija-kenttään arvon 25.4.
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Leikkaavan tason ja koneeseen liitännän tason määrittäminen
1. Siirry Asetukset-sivulle klikkaamalla Asetukset-ikonia.

2. Klikkaa Leikkaava taso -kohdan Valitse suunta -nuolta Suunta -kentän alapuolella.
Mastercam kehottaa valitsemaan tasaisen solidin sivun.

3. Kierrä kappaletta ja valitse oheisen kuvan osoittama taso.
Mastercam merkkaa Suunta -kentän määritetyksi ja siirtää työkalun. Leikkaavalla tasolla määritetään
työkalun keskikorkeus. Se on työkalun taso, joka on samassa linjassa kappaleen keskilinjan kanssa. Tällä kertaa
leikkaava taso ei kuitenkaan ole aivan oikeassa paikassa kuten seuraava kuva osoittaa.
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4. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Offset-kenttää ja valitse Z = pisteen koordinaatti.

5. Valitse oheisen kuvan osoittama kaari.
Mastercam käyttää kaaren keskiöpistettä offset-pisteenä ja siirtää leikkaavan tason oikealle paikalleen kuten
seuraavassa kuvassa.
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6. Klikkaa Liitäntä koneeseen -kohdan Taso-kentän alapuolelta Valitse taso .
Mastercam kehottaa valitsemaan tasaisen solidin sivun.

7. Kierrä kappaletta ja valitse oheisen kuvan osoittama taso.
Mastercam muuttaa Liitännän koneeseen määritetyksi. Liitäntä koneeseen -taso on kohtisuorassa
työkalun projektion säätövektoriin. Toisin sanoen se on kohta, jossa työkalu kiinnittyy koneeseen tai
työkaluasemaan.

Työkalun viimeistely
1. Siirry Rajaus-sivulle klikkaamalla Rajaus-ikonia.
Työkalun mallinnus luo 2D-äärirajat leikkaavaan tasoon, kuten näkyy järjestyksessään toisessa kuvassa edellä
(siniset ja keltaiset suorat). Mastercam käyttää tätä 2D-rajausta työstöradan laskemisessa.
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2. Liikuta hiiren kursoria kunkin kentän yläpuolella saadaksesi opasvihjeen näkyviin.

3. Siirry seuraavalle sivulle klikkaamalla Suuntaus koneella -ikonia ja tutustu parametrikenttiin lukemalla
opasvihjeet.
4. Siirry Kompensointi-sivulle klikkaamalla Kompensointi-ikonia.
5. Klikkaa Piste-kentän alapuolelta Valitse kompensointipiste kahden tangeeraavan alkion kaarella.
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6. Suurenna teräpalaan ja valitse seuraavan kuvan osoittamat keltaiset suorat.
Mastercam löytää valittuihin sivuihin perustuvat kompensointipisteet ja asettaa Piste-kenttään arvot
-0.8, 0.8 kuten seuraavassa kuvassa.

7. Sulje Työkalun mallinnus ja tallenna työkalu klikkaamalla OK.
Työkalu näkyy Työkalun hallinta -valintaikkunassa kuten edellä järjestyksessään toisessa kuvassa.
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Pyöreävartinen työkalu on nyt valmis. Seuraavaksi opimme hallitsemaan hieman mutkikkaampia liittämistapauksia.
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LUKU 4

TERÄPALOJEN LIITTÄMINEN PITIMIIN
Yksi työläimmistä tehtävistä 3D-työkalun luomisessa on palan sovittaminen pitimeen oikein. Pala ja pidin voivat olla
3D-tilassa missä tahansa, joten Työkalun mallinnuksessa on siirtotoimintoja, joiden avulla pala siirretään oikeaan
paikkaan. Usein kuten aikaisemmissa luvuissa nähtiin tämä tapahtuu valitsemalla vain palan sivu ja vastaavasti pitimen
sivu. Toisinaan on tehtävä lisätoimia. Tässä luvussa tutustutaan näihin lisätoimiin.

Teräpalan määrittäminen
1. Lataa Lathen oletussorvi.
2. Klikkaa harjoituskirjan CNMG 430.5.stp -tiedostoa ja vedä tiedosto Mastercamin grafiikkaikkunaan pitämällä
Ctrl]-painike alhaalla.
Yhdistä kuvio -toimintoikkuna avautuu.
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3. Klikkaa Yhdistä kuvio -toimintoikkunan OK-painiketta.
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4. Klikkaa toista harjoituskirjan tiedostoa (CNMG 433.stp) ja vedä tiedosto Mastercamin grafiikkaikkunaan
pitämällä Ctrl]-painike alhaalla.
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5. Klikkaa Yhdistä kuvio -toimintoikkunan OK-painiketta.
Nyt grafiikassa on kaksi teräpalan solidia päällekkäin.
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6. Avaa Solidit-hallintaikkuna.

7. Avaa kaksi nimetöntä tasoa huomataksesi, että tiedostossa on kaksi solidia. Nämä teräpalat tuotiin juuri
Mastercamiin.

8. Avaa Lathen Työkalun hallinta ja luo uusi 3D-työkalu.
Työkalun mallinnus -ikkuna avautuu.
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9. Kirjoita Nimi-kenttään Työkalun testaus.

10. Siirry Teräpala-sivulle klikkaamalla Teräpala-ikonia.
11. Klikkaa Malli-kentän alapuolelta Valitse Solidien hallinnasta.
Mastercam avaa grafiikan uudelleen solidin valitsemista varten. Edellisissä harjoituksissa valittiin Avaa
teräpalan malli teräpalan lataamiseksi tiedostosta. Valitsemalla Valitse Solidien hallinnasta voidaan solidi
valita Solidien hallinnasta tai grafiikasta.

12. Valitse seuraavan kuvan osoittama teräpalan sivu.
Muista, että teräpala voidaan myös valita Solidien hallinnasta.
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13. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Nirkon säde -kenttää ja valitse R = Kaaren säde.

14. Kierrä teräpalaa kuten seuraavassa kuvassa ja valitse nuolen osoittama nirkon säde.
Säteen arvo 0.2032 ilmestyy Nirkon säde -kenttään.
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.

Pitimen määrittäminen
1. Siirry Pidin-sivulle ja klikkaa Avaa pitimen malli.

2. Valitse tiedosto josta tuodaan -valintaikkunasta harjoituskirjan tiedosto Pidin3.stp
Pidin avautuu grafiikkaan aivan kuten toisena olevassa kuvassa alhaalla.

50

Mastercam työkalun mallinnusopas—4: Teräpalojen liittäminen pitimiin

3. Valitse pitimen malli klikkaamalla ja klikkaa sitten Lopeta valinta.
Valitun tiedoston nimi ilmestyy Malli-kenttään. Huomaa, että Malli-kentällä on keltainen kehys, mikä
tarkoittaa sitä, että mallia on ehkä optimoitava tai korjattava.
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4. Kokeile mallin korjaamista klikkaamalla Optimoi. Klikkaa OK, kun Solidin optimointi -valintaikkuna avautuu.
Mastercam korjaa solidia ja näyttää Solidin optimointi -valintaikkunassa tehtyjen optimointien lukumäärän.

5. Klikkaa valintaikkunan OK-painiketta.
Mastercamin optimoinnista huolimatta Malli-kentän kehys säilyy keltaisena. Tällä kertaa tämä varoitus
voidaan huoletta sivuuttaa, sillä työkalu toimii harjoitusta varten hyvin. Jos Mastercam olisi voinut tehdä kaikki
tarvittavat muutokset, keltainen kehys olisi kadonnut.
6. Kierrä pidintä kuten oheisessa kuvassa.
Nyt huomaat, että pala joka valittiin tätä työkalu varten on hautautunut pitimen sisään.
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7. Klikkaa Pidin-sivun Varsi-kohdasta Pyöreä.

8. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Halkaisija-kenttää ja valitse D = Kaaren halkaisija.

9. Valitse seuraavan kuvan osoittama pitimen reuna.
Mastercam asettaa Halkaisija-kenttää arvon 39.95.
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Teräpalan liittäminen pitimeen
1. Klikkaa Liittäminen-ikonia siirtyäksesi sivulle.
2. Klikkaa Liittäminen -ikkunassa Yhdensuuntainen.
Mastercam piilottaa pitimen niin, että vain pala näkyy.

3. Kierrä palaa niin että oheisessa kuvassa näkyvä sivu näkyy. (Akselistoikoni kuvassa auttaa kiertämään palan
oikein.)

4. Valitse esiin käännetty sivu, kuten oheisessa kuvassa ja valitse sitten kuvan osoittama reuna.
Pidin palautuu näkyviin.
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5. Valitse pitimestä ensimmäisen kuvan osoittama sivu ja valitse sitten osoitettu reuna. (Pidintä on ehkä
kierrettävä, jotta sivu ja reuna näkyvät)
Mastercam asettaa palan pitimeen kuten kolmannessa oheisessa kuvassa.

Palan siirtäminen
1. Zoomaa palaan niin huomaat, että pala leikkaa pitimeen.
Palan liittäminen edellyttää lisämuokkausta.
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2. Klikkaa Muokkaa.
Mastercam grafiikka avautuu dynaaminen akselistoikoni aktivoituna. Kehote pyytää valitsemaan sivun johon
akselistoikoni siirretään.

3. Valitse seuraavan kuvan osoittama sivu.
Mastercam pyytää sinua nyt valitsemaan suoran, kaksi pistettä tai solidin reunan.

4. Valitse seuraavan kuvan osoittama solidin reuna.
Mastercam asettaa palan, ja 2D-säätöikoni avautuu näkyviin.

5. Klikkaa ikonin punaista nuolta aktivoidaksesi X-suuntaisen liikkeen.
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6. Siirrä kursoria pitkin X-akselia siirtääksesi palaa kuten seuraavassa kuvassa.

7. Klikkaa ikonin vihreää nuolta aktivoidaksesi Y-suuntaisen liikkeen.

8. Siirrä kursoria pitkin Y-akselia siirtääksesi palaa kuten seuraavassa kuvassa.

Teräpalan uudelleen sijoittaminen
1. Klikkaa akselistosymbolin painiketta vaihtaaksesi editointimenetelmän akselistosymbolin muokkaamiseen.
Tässä menetelmässä akselistosymbolia voidaan sijoitella halutulla tavalla.
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2. Klikkaa ikonin origoa ja valitse sitten AutoCursorin pudotusvalikosta Leikkaus.
Nyt voidaan valita kahden alkion leikkauspiste.

3. Valitse kaksi reunaa kuten oheisessa kuvassa.
Mastercam sijoittaa akselistoikonin kahden suoran väliseen leikkauspisteeseen kuten oheisessa, toisena
olevassa kuvassa.

4. Klikkaa akselistosymbolin painiketta vaihtaaksesi editointimenetelmän geometrian siirtoon.
Muutokset vaikuttavat nyt geometriaan eikä akselistosymboliin.
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5. Klikkaa akselistosymbolin origoa ja sitten seuraavan, toisena olevan kuvan osoittamaa nurkkaa. Paina [Enter]
viimeistelläksesi uuden sijainnin.
Mastercam sijoittaa teräpalan nurkan pitimen nurkkaan viimeistellen liittämisprosessin.

6. Kierrä työkalua niin näet, että teräpala ei enää leikkaa pitimeen.

Työkalun viimeistely
1. Siirry asettamaan leikkaava taso ja koneeseen liitäntä taso klikkaamalla Asetukset-ikonia.
2. Klikkaa Leikkaava taso -kohdan, Suunta-kentän alapuolista Valitse nimetty suunta -nuolta.
Suunnan valinta -ikkuna avautuu.

3. Valitse Takaa-suunta ja klikkaa OK.
Mastercam asettaa suunnaksi Taso-kenttään Takaa.
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4. Klikkaa Valitse taso -painiketta kohdasta Liitäntä koneeseen.
Mastercam palauttaa grafiikan näkyviin Liitäntä koneeseen -suunnan valintaa varten.

5. Valitse seuraavan kuvan osoittama sivu.

6. Siirry Kompensointi-sivulle.

7. Klikkaa Piste-kentän alapuolelta Valitse kompensointipiste kahden tangeeraavan alkion kaarella.

8. Valitse kaksi reunaa kuten oheisessa kuvassa.
Mastercam asettaa kompensointipisteeksi -0.2032, 0.2032.
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9. Sulje Työkalun mallinnus ja tallenna työkalu klikkaamalla OK.
Uusi työkalu näkyy Työkalun hallinnan työkaluluettelossa.

Teräpalan vaihtaminen
1. Kaksoisklikkaa Työkalun hallinnassa Testaa työkalua.
Mastercam avaa työkalun uudestaan Työkalun mallinnuksessa.
2. Siirry Teräpala-sivulle.

61

Mastercam työkalun mallinnusopas—4: Teräpalojen liittäminen pitimiin

3. Klikkaa Valitse Solidin hallinnasta.

4. Avaa Solidien hallinta klikkaamalla Mastercamin Solidit-välilehteä.

5. Valitse Peruskappalekohdasta Nimetön taso 1 <2> ja sitten kaksoisklikkaa Nimetön taso 1 <2>.
Mastercam korvaa nykyisen teräpalan tiedoston teräpalalla ja sijoittaa sen täsmälleen alkuperäisen teräpalan
paikalle.
Koska useimmat teräpalat ovat ISO-standardin mukaisia, tämä on helppo tapa korvata teräpaloja 3Dtyökaluissa. Kun yksi teräpala on manuaalisesti liitetty pitimeen, muutkin, joiden mallit on määritetty samaan
asentoon asettuvat automaattisesti paikoilleen, kun ne valitaan Työkalun mallinnuksen Teräpala-sivulla.
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Mittapalan korvaaminen
1. Käynnistä Työkalun mallinnus.
2. Nimeä työkalu Mittapalatyökaluksi.
3. Klikkaa Teräpala sivun painiketta Avaa teräpalan malli.
4. Valitse the CNMG 433.stp-tiedosto.
5. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Nirkon säde -kenttää ja valitse R = Kaaren säde ja valitse palan nurkan
kaari.

6. Siirry Pidin-sivulle ja klikkaa Avaa pitimen malli ja valitse Pidin3.stp.
7. Valitse sitten pitimen geometrian sijaan pitimen teräpalan kohta pitimeksi.

8. Siirry Liittäminen-sivulle ja klikkaa Yhdensuuntainen.
9. Valitse seuraavan kuvan osoittama sivu ja reuna.
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10. Valitse kuvan osoittama pidin/palan sivu ja reuna.
Mastercam sijoittaa teräpalan pitimeksi valitun geometrian päälle. Se mitä me kuitenkin haluamme on, että
teräpala on oikeassa paikassa mittapalana. Tämä edellyttää Muokkaatoimintoa.

11. Klikkaa Muokkaa-painiketta ja aseta akselistoikoni 3D-tilaan klikkaamalla Mastercamin Tilarivin2D-ikonia.
Nyt voit määritellä Z-akselia.

12. Klikkaa sinistä Z-akselin nuolta ja liu’uta teräpalaa -5.0 mm. Viimeistele muutokset klikkaamalla ja painamalla
sitten [Enter].
Palat ovat nyt yhteisessä tilassa.
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13. Siirry Pidin-sivulle ja lataa pidin-tiedosto uudelleen.
14. Valitse tällä kertaa pitimen geometria ja paina [Enter].
Mastercam näyttää työkalun, jossa mittapala on korvattu teräpalalla.
15. Tallenna työkalu klikkaamalla Työkalun mallinnuksen OK-painiketta.
Nyt harjoitukset, jossa teräpaloja liitetään pitimiin on tehty. Seuraavaksi opitaan luomaan työkaluja
monikomponenttisista pitimistä.
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LUKU 5

CAPTO-TYYLISEN MONIOSAISEN PITIMEN LUONTI
Vaikka Työkalun mallinnuksessa voidaan lisätä 3D-työkaluun vain yksi teräpala, pidin voi sisältää useita
komponentteja. Tässä luvussa luodaan tuollainen työkalu.

Tässä luvussa opitaan
l

Määrittämään pidin, joka koostuu useasta komponentista.

l

Harjoittelemaan Työkalun mallinnuksen käyttöä.

Teräpalan määrittäminen
1. Avaa Työkalun mallinnus
2. Kirjoita Nimi-kenttään Capto Tool.
3. Klikkaa Teräpala-ikonia siirtyäksesi Teräpala-sivulle.
4. Klikkaa Malli-kentän alapuolista Avaa teräpalan malli -painiketta.
5. Avaa harjoituskirjan tiedosto Työkalu3.stp.
6. Käännä työkalua ja valitse teräpala kuten oheisessa kuvassa.

7. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Nirkon säde -kenttää ja valitse R = Kaaren säde.
8. Valitse seuraavan kuvan osoittama kaari.
Mastercam asettaa Nirkon säteeksi 0.79375.
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Pitimen määrittäminen
1. Siirry Pidin-sivulle.
2. Klikkaa Avaa pitimen malli.
3. Avaa the Työkalu3.stp-tiedosto.
4. Valitse kaikki alkiot teräpalaa lukuunottamatta. Varmista, että valitset myös kiristysruuvin ja aluslevyn.
Tämä on esimerkki monikomponenttisesta pitimestä. Huomaa, että Malli-kentän kehys on keltainen, joka
tarkoittaa sitä, että mallia on ehkä optimoitava tai korjattava.

5. Lopeta valitseminen klikkaamalla Lopeta valinta tai paina [Enter].
Huom.: Jos jokin osa jäi pitimestä pois, voit uudelleen ladata tiedoston ja aloittaa alusta.
6. Klikkaa Optimoi-painiketta ja ohita Solidin optimointi -valintaikkuna kun se ilmestyy esiin.
Mastercam korjaa mallin ja poistaa keltaisen kehyksen Malli-kentästä.
7. Klikkaa Varsi-kohdasta Pyöreä.
8. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Halkaisija-kenttää ja valitse D = Kaaren halkaisija.
9. Valitse seuraavan kuvan osoittama reuna.
Mastercam asettaa halkaisijaksi 80.0.

Työkalun viimeistely
1. Siirry Asetukset-sivulle ja klikkaa Valitse nimetty suunta.
2. Valitse Suunnan valinta -valintaikkunasta Takaa-suunta ja klikkaa OK.
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3. Klikkaa Liitäntä koneeseen -kohdassa Valitse taso ja valitse sitten seuraavan kuvan osoittama taso.

4. Siirry Koneen suuntaus -sivulle ja aseta suuntaukseksi vaaka ja karan pyörintäsuuntaksi
vastapäivään.

5. Siirry Kompensointi -sivulle ja klikkaa Valitse kompensointipiste kahden tangeeraavan alkion
kaarella:
6. Valitse seuraavan kuvan osoittamat reunat.

7. Sulje Työkalun mallinnus ja tallenna työkalu klikkaamalla OK .
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Mastercam työkalun mallinnusopas—Yhteenveto

YHTEENVETO
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Mastercam työkalun mallinnusopas 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. Käy mastercam.fi -sivuilla tai hae englanninkielisiä harjoituksia Tiedosto-välilehden
kohdasta Ohje, Harjoitukset.

Mastercam tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:
l

Mastercam Dokumentaatio — Mastercamin asennusohjelma asentaa hyödyllisiä oppaita Mastercam 2019
version \Documentation-kansioon.

l

Mastercam Ohje — Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö Mastercamin Tiedostovälilehdeltä tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä..

l

Mastercam Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi liittyen Mastercam tuotteeseen.

l

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. to 5:30 p.m. .

l

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.

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.

l

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

