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JOHDANTO
Tervetuloa käyttämään Omat osat - hyrrä -harjoituskirjaa. Tällä kurssilla tutustumme yksinkertaisen
hyrrän sorvaukseen. Harjoituskirjan solidi valmistellaan Mastercamin avulla sorvattavaksi. Perinteisten
rouhinta- ja viimeistelyratojen lisäksi kappale ohjelmoidaan Mastercamin uudella dynaamisella
rouhintaradalla. Kunkin kappaleen lopussa tehty työ tarkastetaan Mastercamin simulointityökaluilla
työstön onnistumisen varmistamiseksi. Lopuksi luodaan NC-koodi postprosessoimalla työstöradat, ja
kappale työstetään.
Tässä harjoituskirjassa on tarvittava perustekniikka hyrrän perusmuodon sorvaamiseksi. Harjoituskirja
on lähtökohta Mastercamin käyttöön, ja muiden haastavien kappaleiden luomiseen.

Harjoituskirjassa opitaan
l

Luomaan 2D CAD -kappalegeometria ja käyttämään Mastercamin Tasojen hallintaa solidin ja
rautalankageometrian järjestämiseksi.

l

Tekemään työstöasetukset perinteiselle 2-akseliselle CNC-sorville luomalla aihio ja istukan leuat.

l

Ohjelmoimaan operaatioita käyttämällä tavallisia ja dynaamisia työstöratoja.

l

Käyttämään Mastercamin simulointityökaluja ja postprosessointia.

HUOMAUTUS
Harjoituskirjan kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitu muuttaa; värit eivät
siten välttämättä täsmää Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden
tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:
l

Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.

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 2020 työasemalta.

l

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

Mastercam Quick Part käyttöliittymän avaaminen
HUOMAUTUS
Omat osat -sarja harjoituskirjoissa lähtökohtana on, että käyttäjillä on oppilaitoslisenssi ja
Mastercam Quick Part käyttöliittymä. Quick Part käyttöliittymää ei tarvitse asentaa
harjoituskirjojen tekemistä varten. Quick Part käyttöliittymää voidaan käyttää vain
oppilaitoslisenssin yhteydessä.
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Quick Part käyttöliittymä on riisuttu versio Mastercam käyttöliittymästä; siitä puuttuvat jotkut
monimutkaisimmat toiminnot. Kun Mastercam käynnistetään, avautuu seuraava kehote:

Valitse Quick Part. Jos haluat palata tavalliseen Mastercam käyttöliittymään, Mastercam on suljettava ja
käynnistettävä uudelleen. Valitse sitten Normaali.

Mastercamin kappaletiedostot
Harjoitusten kappaleet ovat .mcam formaatissa. Kappaletiedostot avautuvat sekä teollisuus- että
oppilaitoslisenssillä. Oppilaitoslisenssillä avatut tiedostot tallennetaan .emcam tiedostotarkentimella. Tämä
ei vaikuta harjoituskirjan suorittamiseen.

Materiaali
Seuraavia materiaaleja, ja niistä johtuvia koneenmärittelyjä, leikkuunopeuksia ja työkaluja suositellaan
tätä harjoituskirjaa varten. Näistä poikkeavien materiaalien käyttö vaikuttaa työkalujen ja työstöratojen
asetuksiin.
Laskiessasi tarvittavaa materiaalia harkitse aihion minimihalkaisijaksi 38 mm ja aihion minimipituudeksi
100 mm oppilasta kohti.
l

Alumiini 2024 tai kova muovi (esimerkiksi Delrin®)1

Työstökone- ja työkaluvaatimukset
VAROITUS
Projektissa käytetään määrättyä työstökonetta ja materiaalia. Harjoituskirjan suosittelemat
asetukset, työkalut ja leikkuunopeudet perustuvat tähän koneeseen ja materiaaliin. Omat
tuloksesi ja kokemuksesi voivat vaihdella riippuen käytettävästä työstökoneesta, sen iästä,
kunnosta ja työkaluista ja valitusta työstömateriaalista.

1Delrin on E. I. du Pont de Nemours and Company -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
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Harjoituskirjan kone- ja työkalusuositukset:
l

Perinteinen 3-akselinen CNC-sorvi, jolla voidaan työstää kovaa muovia ja/tai alumiinia ja jossa on
tavalliset leuka- ja istukka-asetukset.

l

Ulkohalkaisijan rouhintaan vasenkätinen sorvaustyökalu, jonka 80-asteen kulmassa olevassa
vaihtopalassa on 0.8 mm nirkonsäde.

l

Ulkohalkaisijan viimeistelyyn oikeakätinen sorvaustyökalu, jonka 35-asteen kulmassa olevassa
vaihtopalassa on 0.8 mm nirkonsäde.

l

Ulkohalkaisijan dynaamiseen rouhintaan oikeakätinen, pyöreäpalainen sorvaustyökalu, jossa
leikkuusyvyys on 6 mm ja säde 3 mm.

l

Katkaisuoperaatioon oikeakätinen katkaisuterä, jonka vaihtopalan leveys on 4 mm ja nurkkasäde
0.3 mm.

Mastercam opiskeluversion hankkiminen
Mastercamin opiskeluversio (HLE, Home Learning Edition) on Mastercamin ilmainen versio, jolla voi
harjoitella mallinnusta ja työstöratojen luontia ilman Mastercamin täyttä versiota. Opiskeluversiolla voi
tallentaa Mastercam-tiedostoja, mutta niitä ei voi postprosessoida. Mastercamin opiskeluversiota
käytetään normaalilla käyttöliittymällä eikä Quick Part -käyttöliittymällä.
Mastercam opiskeluversion saa ilmaiseksi osoitteesta: https://signup.mastercam.com/demo-hle.
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LUKU 1

ASETUKSET
Tässä luvussa luodaan hyrrän sorvausprofiili Mastercamin rautalankatoiminnoilla sekä avataan
koneryhmään oletussorvi. Sorvausprofiili on rautalankageometria, johon sorvin radat perustuvat.

Tässä luvussa opitaan
l

Avaamaan kappale Mastercam sovelluksessa.

l

Luomaan geometrialle taso.

l

Luomaan solidille sorvausprofiili.

l

Lataamaan Lathe-konemäärittely.

1: Mastercam käynnistys
1. Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla:
a. Kaksoisklikkaa Mastercamin kuvaketta työpöydällä.

TAI
b. Valitse Mastercam Windowsin Käynnistä –valikosta.
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2. Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:
a. Klikkaa Tiedosto-välilehteä.
b. Valitse Konfigurointi Mastercamin Backstage-ikkunasta avataksesi Ohjelman
konfigurointi -valintaikkunan.

c. Valitse ...\mcamx.config <mm> Nykyinen-pudotusvalikosta.

d. Klikkaa OK.

2: Tiedoston avaaminen.
Tässä harjoituksessa avataan kappaletiedosto ja luodaan taso, jolle sorvausprofiili tallennetaan. Tämän
tason avulla sorvausprofiili ja solidi pidetään erossa toisistaan.
1. Avaa kappaletiedosto Hyrrä. Kappale avautuu Mastercamin grafiikkaan kuten oheisessa kuvassa.
Hyrrä on oikeassa asennossa, joten geometriaa ei tarvitse siirtää eikä suunnata.

2. Tallenna kappale nimellä HyrräXX, jossa XX on nimikirjaimesi.
3. Klikkaa Tasot-välilehteä Mastercamin vasemmassa alakulmassa.

Tasot-hallintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita Numero -sarakkeeseen 5 ja Nimi sarakkeeseen Työstöradan geometria. Tälle tasolle
luodaan sorvausprofiili.
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Vihreä tarkastusmerkki Numero-sarakkeessa kertoo, että Mastercam teki tästä tasosta aktiivisen
tason.

3: Sorvausprofiilin luominen
Seuraavaksi luodaan sorvausprofiili, johon tulevien harjoitusten työstöradat perustuvat.
1. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Sorvausprofiili. Sorvausprofiilin toimintoikkuna avautuu.

2. Valitse Mastercamin grafiikassa solidi klikkaamalla ja klikkaa sitten Lopeta valinta tai paina
[Enter].
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3. Varmista, että Sorvausprofiili-toimintoikkunassa Pyörähdys ja Ylempi profiili ovat valittuina.
Ylempi profiili on yleensä paras valinta perinteiselle 2-akseliselle sorville, jossa on ylärevolveri.
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4. Klikkaa Sorvausprofiilin toimintoikkunan OK-painiketta.

Mastercam luo sorvausprofiilin, joka ei kuitenkaan nyt näy, koska solidi peittää sen.
5. Profiilin saa näkyviin avaamalla Tasojen hallinnan ja klikkaamalla tason 1 Näkyvä-saraketta.

Solidi katoaa näytöltä ja sorvausprofiili tulee näkyviin kuten seuraavassa kuvassa.

6. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_1, jossa XX on nimikirjaimesi.
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4: Lathe-koneenmäärittelyn lataaminen.
Tässä harjoituksessa ladataan Mastercamin Lathe-koneenmäärittely.
1. Klikkaa Työstöradat-alaotsikkoa Mastercamin vasemmassa alareunassa. Työstöradathallintaikkuna avautuu.

2. Klikkaa Mastercamin Kone-välilehteä ja valitse oletussorvi.

Jos kappale aiotaan todella työstää, tässä kohdin valitaan kone, jossa se sorvataan.
Uusi Koneryhmä ilmestyy Työstöratojen hallintaan.

3. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_2, jossa XX on nimikirjaimesi.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Tasojen avulla voidaan säädellä kappaleen eri osien kuten rautalankageometrian ja solidien
näkyvyyttä.
a. Oikein
b. Väärin
2. Menetelmää, jolla luodaan profiili virtuaalisesti pyöräyttämällä malli valitun akselin ympäri,
kutsutaan:
a. Solidiprofiiliksi
b. Leikkausprofiiliksi
c. Pyörähdysprofiiliksi
d. Rautalankaprofiiliksi
3. Sorvausprofiili näkyy solidina Mastercamin grafiikkaikkunassa.
a. Oikein
b. Väärin
4. Tasojen hallinnassa alkioiden näkyvyyttä voidaan hallita:
a. Klikkaamalla Numero-saraketta
b. Klikkaamalla Nimi-saraketta
c. Klikkaamalla Alkiot-saraketta
d. Ei mikään yllä mainituista
5. Kun luodaan sorvausprofiili perinteiselle 2-akseliselle sorville, jossa on ylärevolveri, paras valinta on
alempi profiili.
a. Oikein
b. Väärin
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LUKU 2

AIHION ASETUKSET
Tässä luvussa luodaan malli aihiosta, josta hyrrä työstetään. Aihio ja istukan leuat määritellään
Koneryhmän ominaisuuksien Aihion asetukset -kohdassa.

Tässä luvussa opitaan
l

Asettamaan vasempaan karaan kiinnitettävän aihion ominaisuudet.

l

Asettamaan istukan leukojen ominaisuudet.

l

Aihion mittojen merkitys turvallisuudelle ja vakaalle työstölle.

1: Vasempaan karaan kiinnitetyn aihion ominaisuuksien
määrittäminen
Harjoituksessa asetetaan arvot, jotka määrittävät vasempaan karaan kiinnitetyn aihion.
1. Valitse Mastercamin Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.
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2. Piirrä suora kahden pisteen väliin kuten oheisessa kuvassa. Tämä suora ei ole osa hyrrää, vaan
lähinnä apugeometria, jonka avulla määritetään kappaleen pituus.

3. Klikkaa OK Suora päätepistein -toimintoikkunassa.

4. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa (+)-merkkiä Ominaisuuksien vieressä.

Tiedostot, Työkaluasetukset ja Aihion asetukset avautuvat näkyviin.
5. Klikkaa Aihion asetukset, jolloin Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkunan Aihion
asetukset -välilehti avautuu.
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6. Varmista, että Aihion suunta on Päältä (tämä on oletus) ja Aihio, Vasen kara on valittuna ja
klikkaa sitten Ominaisuudet.

7. Klikkaa Valitse-painiketta Ulkohalkaisija-kentän oikealla puolella.

Konekomponentit-valintaikkuna supistuu piiloon, jolloin Mastercamin grafiikkaikkunaa voi
esteettä käyttää.
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8. Klikkaa seuraavassa kuvassa osoitettavaa pistettä.

Valintaikkuna avautuu näkyviin, ja Ulkohalkaisijan arvo on 35.0. Tämä piste on kauimmainen
piste kappaleen keskiöstä, joten se on kappaleen ulkohalkaisijan mitta.
9. Lisää mittaan 3 mm aihiota muuttamalla Ulkohalkaisija arvoon 38.0.

10. Klikkaa Valitse-painiketta Pituus-kentän oikealla puolella ja klikkaa sitten suoraa, joka
harjoituksen alussa piirrettiin.

Konekomponentit-valintaikkuna avautuu, ja Pituus-kentässä on arvo 39.334474. Nyt kun
tiedämme kappaleen kokonaispituuden, voimme päättää, kuinka pitkän aihion tulee olla
riittääkseen kiinnipitoon ja työkalujen turvalliseen liikkumiseen.
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11. Kirjoita Pituus-kenttään 90.0. Tämä lisämitta riittää aihion kiinnipitoon leuoissa.

12. Klikkaa Käytä aihion lisäystä ja aseta sitten Oikea lisäys arvoon 0.5. Oikean puoleiseen
otsapintaan lisätty 0.5 mm on tasaustyöstön työvara samalla, kun kappaleen Z-nollapiste säilyy
entisellään.

13. Viimeistele muutokset klikkaamalla OK.
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2: Istukan leukojen ominaisuuksien määrittäminen
Nyt määritellään se, kuinka aihio kiinnitetään leukoihin.
1. Varmista, että Istukan leuat, Vasen kara on valittuna ja klikkaa sitten Ominaisuudet.

Konekomponentit - istukan leuat -valintaikkuna avautuu.
2. KlikkaaParametrit -välilehteä.

3. Valitse Aihiosta ja aseta tartuntapituudeksi 30.0.

4. Klikkaa Sorvin rajojen esikatselu. Valintaikkuna supistuu piiloon ja grafiikassa näkyvien
sorvausprofiilin, aihion ja istukan leukojen asianmukaisuus voidaan tarkastaa.
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5. Painamalla[Enter] esikatselu sulkeutuu ja Konekomponentit - istukan leuat -valintaikkuna
palaa näkyviin.
6. Klikkaa OK ensin Konekomponentit-valintaikkunassa ja sitten Koneryhmän ominaisuudet valintaikkunassa.
7. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_3, jossa XX on nimikirjaimesi.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Ennen sorvausratojen luomista kappaleen aihio on asetettava, mutta istukan leukojen
ominaisuudet jätettävä oletusarvoihinsa.
a. Oikein
b. Väärin
2. Sorvauksen aihion asetusten oletussuunta on:
a. Päältä
b. Oikealta
c. Alta
d. Edestä
3. Mastercam luo automaattisesti aihion, joka perustuu kappaleen kokoon ja muotoon.
a. Oikein
b. Väärin
4. Kun klikataan Konekomponentit-valintaikkunan Sorvin rajojen esikatselu -painiketta,
Mastercam näyttää luodun aihion rajat.
a. Oikein
b. Väärin
5. Miksi esimerkiksi hyrrän kaltaisen kappaleen aihion runsas ylimääräinen materiaali on tärkeää?
a. Aihiossa on oltava riittävästi materiaalia kunnolliseen kiinnitykseen ja työkalujen turvallisiin
liikeratoihin.
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OTSAPINNAN TYÖSTÖRATA
Seuraavaksi tutustutaan sorvauksen koordinaatistojärjestelmään ja luodaan otsapinnan tasausrata, jolla
poistetaan 0,5 mm materiaalia kappaleen etupuolelta. Työstörata jättää siistin ja viimeistellyn pinnan
kappaleen otsapintaan.

Tässä luvussa opitaan
l

X, Y, Z ja D, Z akselistojen koordinaatistojärjestelmä.

l

Luomaan otsapinnan työstörata.

1: Sorvauksen koordinaatisto
Seuraavaksi tutustutaan normaalin 3D-koordinaatiston ja perussorvin koordinaatiston eroihin.
1. Lataa alkuperäinen harjoituskirjan tiedosto Hyrrä. Solidi aukeaa grafiikka-alueelle.
2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Isometrinen (työkoord.).
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Kappale kääntyy isometriseen kuvantoon.
3. Grafiikkaikkunan vasemmassa alakulmassa on 3D-akselistosymboli, joka osoittaa X-, Y- ja Zakseleiden suunnat.

Nämä X, Y ja Z kirjaimet on tyypillinen tapa ilmaista 3D-koordinaatisto. Sorvin koordinaatisto on
kuitenkin järjestelty eri tavalla.
4. Avaa edellisen luvun lopussa tallentamasi kappale Hyrrä_XX_3.
5. Katso akselistosymbolia uudelleen. Symbolissa on nyt +D ja Z akselit, joita sorvausoperaatioissa
käytetään. (Jos DZ akselit eivät näy, klikkaa Suunnat-alaotsikkoa Mastercamin vasemmassa
alakulmassa ja klikkaa C-saraketta +D+Z-rivillä.)
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Pitkin Z-akselia liikkuva, halkaisijaa työstävä työkalu liikkuu kappaleen keskilinjan (tai
pyörimisakselin) kanssa yhdensuuntaisesti. Pitkin +D-akselia liikkuva työkalu liikkuu kohtisuoraan
kappaleen keskilinjaan nähden ja joko lähestyy keskilinjaa tai liikkuu siitä poispäin. +D-akselia
voidaan pitää halkaisijan mittatikkuna.
+D Z-suunta säilyy niin kauan kuin Mastercam ei siirry suunnasta pois. Ylläpitääksesi +D Z akselit 3Dtilassa, muuta Seuraa sääntöjä asetuksia Suuntien hallinnassa. Poista erityisesti valinta kohdista
Konstruktiotaso seuraa kuvantoa ja Konstruktiotaso = Päältä isometrisessä
kuvannossa.

2: Otsapinnan työstöradan luominen
Seuraavaksi luodaan otsapinnan tasausrata, jolla poistetaan 0,5 mm materiaalia kappaleen etupuolelta
ja siistitään otsapinta.
1. Varmista, että Lathe, Sorvaus-välilehti on valittuna.

2. Valitse Yleiset-ryhmästä Otsa-työstörata.
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Sorvaus otsapinta -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse työkalu T0101.

4. Vaihda Karanopeudeksi 60.0.

5. Vaihda Karan maksiminopeudeksi 2500.
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6. Kirjoita Kommentti-kenttään Otsapinnan operaatio. Tämä kommentti näkyy Työstöratojen
hallinnassa kertomassa operaation luonteesta.

7. Valitse Otsapinnan parametrit -välilehti.

8. Varmista, että Käytä aihiota, Viimeistely Z arvo on 0.0 ja että Kompensointisuunta on Vasen.
Käytä aihiota -asetuksella kappaleen otsa voidaan työstää geometriaa valitsematta.

9. Seuraa Mastercam grafiikkaikkunassa otsapinnalle lisättyä 0.5 mm aihiota samalla, kun klikkaat
OK Sorvaus otsapinta -valintaikkunassa.
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Omat osat - hyrrä—3: Otsapinnan työstörata

Työvara otsapinnalta on kadonnut, ja se johtuu tasausradasta.

3: Simulointi ja työstöradan tarkastus
Tässä harjoituksessa varmistetaan työstöratojen oikea toiminta simuloimalla ja tarkastamalla radat.
1. Klikkaa Työstöratojen hallinnan Simuloi valitut operaatiot -painiketta.

Simulointi-valintaikkuna ja simuloinnin painikkeet avautuvat näkyviin
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Omat osat - hyrrä—3: Otsapinnan työstörata

2. Valitse Simuloinnin valintaikkunassa Näytä työkalu, Näytä pidin ja Näytä pikaliikkeet painikkeet. Näillä valinnoilla säädellään sitä, mitä simuloinnissa näkyy.

3. Paina [S]-näppäintä ja seuraa työstöradan ensimmäistä askelta.

4. Paina[S] vielä kolme kertaa ja seuraa työstöradan askelmia radan loppuun.
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Omat osat - hyrrä—3: Otsapinnan työstörata

5. Paina neljä kertaa [B]. Simulointi siirtyy alkuun.
6. Paina [R]. Simulointi ajetaan alusta loppuun. (Työkalun ilmestyminen näkyviin saattaa kestää
hetken.) Huomaa, että näitä komentoja voi myös käyttää simuloinnin painikkeista.

7. Sulje Simulointi-valintaikkuna.
8. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam simulaattori avautuu ja näyttää aihion sellaisena kuin se olisi sorvissa.
9. Aloita simulointi klikkaamalla Työstä ja seuraa, kuinka otsapinnan tasausrata poistaa ylimääräiset
0,5 mm kappaleen otsapinnalta. (Näet työkalun liikkuvan nopeasti.)
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Omat osat - hyrrä—3: Otsapinnan työstörata

10. Sulje Mastercam simulaattori ja tallenna kappale nimellä HyrräXX_4, jossa XX on nimikirjaimesi.
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Omat osat - hyrrä—3: Otsapinnan työstörata

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Millä seuraavilla akseleilla voidaan Lathen käyttöliittymässä X- ja Y-akselit myös ilmaista:
a. +D ja Z
b. A ja Z
c. A ja B
d. C ja D
2. Kun Lathe (sorvi) valitaan koneryhmässä, Mastercam käyttää samoja akseliyhdistelmiä kuin Mill
(jyrsinnässä) tai Router (levytyöstössä).
a. Oikein
b. Väärin
3. Kun otsapinnan tasausrataa luodaan, millä valinnalla otsa voidaan tasata geometriaa
valitsematta?
a. Käytä aihiota
b. Lähestymisvara
c. Kompensointisuunta
d. Ei mikään yllä mainituista
4. Sorvissa pitkin Z-akselia liikkuva työkalu liikkuu yhdensuuntaisena kappaleen keskilinjaan, kun taas
pitkin D-akselia liikkuva työkalu liikkuu kohtisuorassa Z-akseliin.
a. Oikein
b. Väärin
5. Kun työstöradan parametreja asetetaan, mistä Kommentti-kenttään kirjoitettu, operaation
tunnistamista helpottava viesti on myöhemmin luettavissa?
a. Tiedosto-välilehdeltä
b. Grafiikkaikkunasta
c. Työstöratojen hallinnasta
d. Tilariviltä
6. Otsapinnan tasausradan luomiseksi on valittava kappaleen otsapinnan rautalankageometria.
a. Oikein
b. Väärin
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LUKU 4

TERÄVÄN PÄÄN TYÖSTÖ
Seuraavaksi luodaan työstöradat, joilla työstetään hyrrän alaosa. Alaosa on Päältä-kuvannossa
grafiikkaikkunan oikealla puolella. Rouhintaradalla poistetaan suurin osa aihiomateriaalista, kun taas
viimeistelyradalla työstetään pinta siistiksi.

Tässä luvussa opitaan
l

Asettamaan rouhintarata.

l

Määrittämään rouhinnan parametrit.

l

Asettamaan viimeistelyrata.

l

Määrittämään viimeistelyn parametrit.

l

Tarkastamaan työstöradat Mastercam simulaattorilla.

1: Rouhintaradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan työstörata, jolla rouhitaan hyrrän terävä pää. Tämä pää on kappaleen
oikea puoli kuvattuna Päältä-kuvannossa.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

1. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehden Yleiset-ryhmästä Rouhinta.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu kuten kuvassa alla.
2. Jos valintaikkuna ei ole rautalankamenettelyllä, klikkaa Rautalanka-painiketta ja valitse sitten
osittainen ketjutus klikkaamalla Osittainen.

3. Paina [F1] aktivoidaksesi Mastercamin zoomauksen, piirrä suorakaide kappaleen oikeanpuoleiseen
kärkeen ja klikkaa.

Mastercam suurentaa suorakaiteen sisällön.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

4. Aloita ketjutus klikkaamalla alla osoitettavaa kaarta.

Mastercam osoittaa valitun ketjun ketjutusnuolilla.

Varmista, että nuolet osoittavat samaan suuntaan kuin kuvassa. Jos ne osoittavat eri suuntaan,
suunta voidaan kääntää klikkaamalla Rautalangan ketjutus -valintaikkunan Käännä-painiketta.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

5. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita.

Grafiikassa näkyy koko kappale ja leuat.
6. Lopeta ketjutus klikkaamalla seuraavassa kuvassa osoitettavaa pistettä.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Ketjutus loppuu ja Mastercam valitsee kaikki alku- ja loppupisteiden väliset alkiot.

7. Klikkaa Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa OK.

Sorvaus rouhinta -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

8. Valitse työkalu T0101.

Jos kappale aiotaan todella työstää, koneen työkalun on vastattava tätä työkalua. Tärkein tekijä on
palan nirkonsäde.
9. Aseta Porautumisnopeudeksi 0.1, Karanopeudeksi 122 ja Karan maksiminopeudeksi 2500.

10. Kirjoita Kommentti-kenttään Terävän pään rouhinta.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

11. Klikkaa Rouhintaparametrit -välilehteä.

Rouhintaparametrien sivu avautuu.

12. Muuta Lastuamissyvyydeksi 1.0 ja Min. lastuamissyvyydeksi 0.02.

13. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen-painiketta.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Lähestyminen/poistuminen -valintaikkuna avautuu Lähestyminen-välilehteen. Sivun
asetusten (Kulma 180.0 ja Pituus 2.0) pitäisi olla oikein sellaisenaan.

14. Klikkaa Poistuminen-välilehteä.

Poistuminen-välilehti avautuu.

42

Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

15. Vaihda Kulmaksi 90.0, aktivoi ruutu Lisää suora -painikkeen vieressä ja klikkaa sitten Lisää
suora -painiketta.

16. Klikkaa Uusi profiilin suora -valintaikkunan Määritä-painiketta.

Grafiikka-alue avautuu ja lisättävän suoran sijainti voidaan valita.
17. Valitse profiilin korkein kohta ja piirrä suora vasemmalle Lopeta piirtäminen klikkaamalla.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

18. Kun Uusi profiilin suora -valintaikkuna palautuu näkyviin, vaihda Pituudeksi 26.0 ja Kulmaksi
180.0.

19. Hyväksy tekemäsi muokkaukset ja sulje valintaikkunat klikkaamallaOK -painikkeita.
20. Klikkaa Sorvauksen rouhinnan valintaikkunassa Upotuksen parametrit -painiketta.

Upottavan liikkeen parametrit -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

21. Varmista, että ensimmäinen upottavan liikkeen sallimisen menetelmä on valittuna ja klikkaa OK.

Tällä menetelmällä estetään työkalua liikkumasta työstöradan koverille alueille.
22. Klikkaa OK Sorvaus rouhinta -valintaikkunassa.
Mastercam luo rouhintaradan.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Huomaa, kuinka työstörata ohittaa oikealla olevan koveran alueen. Ohitus johtuu asetetuista
upottavan liikkeen parametreista. Huomaa myös, kuinka rata ei laskeudu profiilin mukana alas
hyrrän vasemmalla puolella. Työstörata seuraa suoraa, jonka lisäsit Uusi profiilin suora
valintaikkunassa. Huomaa lopuksi vielä se, kuinka aihion rajat päivittyvät rouhinnan myötä.
23. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_5, jossa XX on nimikirjaimesi.

2: Viimeistelyradan luominen
Nyt luodaan viimeistelyrata alueelle, joka edellisessä harjoituksessa rouhittiin. Joku voisi ajatella, että
loogista olisi rouhia loputkin kappaleesta, mutta sorvatessa tämä ei käy, koska kappaleen kiinnipito
edellyttää aihiomateriaalia leukojen lähellä.
1. Valitse Työstöratojen hallinnassa molemmat työstöradat klikkaamalla Koneryhmä-1 ja klikkaa
Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois.

Työstöradat piilotetaan.
2. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehdeltä Viimeistely.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
3. Jos valintaikkuna ei ole rautalankamenettelyllä, klikkaa Rautalanka-painiketta ja valitse sitten
osittainen ketjutus klikkaamalla Osittainen.

4. Paina [F1] aktivoidaksesi Mastercamin zoomauksen, piirrä suorakaide kappaleen oikeanpuoleiseen
kärkeen ja klikkaa.

Mastercam suurentaa suorakaiteen sisällön.
5. Aloita ketjutus klikkaamalla alla osoitettavaa kaarta.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Mastercam osoittaa valitun ketjun ketjutusnuolilla. Jos ketjut osoittavat eri suuntaan kuin kuvassa,
käännä ne.

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita.

Grafiikassa näkyy koko kappale ja leuat.
7. Lopeta ketjutus klikkaamalla seuraavassa kuvassa osoitettavaa pistettä.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Mastercam jatkaa ketjua valittuun kaareen.

8. Klikkaa Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa OK.
Sorvaus viimeistely -valintaikkuna avautuu.
9. Tee seuraavat muutokset:
l

Valitse työkalu T2121 .

l

Vaihda Syöttönopeudeksi 0.08

l

Vaihda Karanopeudeksi 90.0.

l

Vaihda Karan maksiminopeudeksi 1000.0.

10. Kirjoita Kommentti-kenttään Terävän pään viimeistely.
11. Klikkaa Viimeistelyparametrit -välilehteä.
Viimeistelyparametrit-sivu aukeaa.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

12. Varmista, että seuraavat parametrit ovat kuten alla:
a. Viimeistelyn lastuamissyvyys 2.0
b. X-suuntainen työvara 0.0
c. Z-suuntainen työvara 0.0
d. Viimeistelylastujen määrä 1
e. Kompensointisuunta Oikea.

13. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen-painiketta.

Lähestyminen/poistuminen-valintaikkuna aukeaa.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

14. Varmista, että Kulma on 180.0 ja Pituus on 2.0.

15. Klikkaa Poistuminen-välilehteä.

Poistuminen-välilehti avautuu.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

16. Muuta Kulmaksi 90.0. Varmista myös, että Pituus on 2.0.

17. Aktivoi ruutu Lisää suora -painikkeen vieressä ja klikkaa sitten Lisää suora.

Uusi profiilin suora -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

18. Klikkaa Määritä.
Grafiikkaikkuna avautuu esille.
19. Valitse profiilin korkein kohta ja piirrä suora vasemmalle Lopeta piirtäminen klikkaamalla.

Uusi profiilin suora -valintaikkuna avautuu uudelleen esille.
20. Vaihda Pituudeksi 8.0, varmista, että Kulma 180.0 ja klikkaa OK.

21. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen -valintaikkunan OK-painiketta ja sen jälkeen Sorvaus
viimeistely -valintaikkunan Upotuksen parametrit.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

22. Varmista, että Upottavan liikkeen parametrit -valintaikkunan ensimmäinen Upottavan
liikkeen salliminen -menetelmä on valittuna.

23. Klikkaa OK sekä Upottavan liikkeen parametrit - ja Sorvaus viimeistely -valintaikkunassa.
Mastercam luo viimeistelyradan.

3: Työstöratojen tarkastaminen
Tässä harjoituksessa tarkastetaan Mastercam simulaattorilla, kuinka työstöradat toimivat käytännössä.
1. Klikkaa Työstöratojen hallinnan Koneryhmä-1 ja varmista, että kaikissa radoissa on vihreä
tarkistusmerkki.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

2. Klikkaa Työstöratojen hallinnan työkalurivin Tarkasta valitut operaatiot -painiketta.

Mastercam simulaattori avautuu ja näyttää aihion sellaisena kuin se olisi sorvissa.

3. Vähennä simuloinnin nopeutta lähelle hitainta arvoa ja aloita simulointi klikkaamalla Työstäpainiketta.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

4. Mastercam simulaattori simuloi kaikki kolme työstörataa ja jättää hyrrän yläpuolen puolivalmiiksi.

5. Palaa simuloinnin alkuun klikkaamalla Alku (Koti) -painiketta.

6. Klikkaa Koti-välilehden Automaattinen kirjanmerkki.

7. Klikkaa Automaattinen kirjanmerkki -kohdan oikeanpuoleista pikkunuolta ja valitse
pudotusvalikosta Operaationvaihto.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

8. Aloita simulointi uudelleen klikkaamalla Työstä. Mastercam simulaattori sijoittaa aikajanalle,
jokaiseen operaationvaihdon kohtaan kirjanmerkin. Ensimmäinen kirjanmerkki on otsarata, toinen
on rouhinta ja kolmas viimeistely.

9. Klikkaa aikajanan toista kirjanmerkkiä palataksesi simuloinnissa rouhinnan alkuun ja simuloi sitten
siitä eteenpäin klikkaamalla Työstä.
Voit myös luoda omia kirjanmerkkejäsi. Vedät vain punaisen rataosoittimen haluamaasi kohtaan ja
klikkaat Luo kirjanmerkki -painiketta. Kirjanmerkeillä voi tunnistaa operaatiosarjoissa minkä
tahansa kohdan.

10. Sulje Mastercamin simulointi ja tallenna kappale nimellä HyrräXX_6, jossa XX on nimikirjaimesi.

4: Työstöratojen näytön lisäominaisuudet
Nyt harjoitellaan työstöratojen näkymisasetusten muokkaamista.
1. Valitse Työstöratojen hallinnassa kaikki työstöradat klikkaamalla Koneryhmä-1 ja klikkaa
Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois.

2. Valitse Mastercam Näytä-välilehti.

3. Klikkaa Lisää näyttövalintoja -painiketta ja seuraa samalla työstöratoja grafiikassa.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Poistumisliikkeet erottuvat nyt muista liikkeistä punaruskeana. Lisää näyttövalintoja -valinnoilla
voidaan määritellä erityyppisten työstörataliikkeiden näkymistä ja myös vektoreita, kaarien
keskipisteitä ja päätepisteitä.

4. Klikkaa Lisää näyttövalintoja -painikkeen viereistä pikkunuolta.

Mastercam avaa valikon, jossa on luettelo työstörataliikkeistä, joita voidaan näyttää, piilottaa tai
muokata.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

5. Seuraa grafiikkaa ja klikkaa Poistumisliike-kohtaa kahdesti. Grafiikkaikkunaan piirretyt
poistumisliikkeet häviävät ja palaavat näkyviin.
6. Klikkaa nuolta Työstöradat-kohdan vieressä, Lisää näyttövalintoja -painikkeen alapuolella.

Ratojen näytön lisäominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

Tässä valintaikkunassa määritetään se, miltä työstöradat näyttävät, muutetaan niiden värejä ja
ominaisuuksia kuten viivatyylejä ja viivojen leveyttä. Kokeile muokkaamista vaihtamalla
Lähestymisliikkeen väriä ja viivaleveyttä.
7. Sulje Ratojen näytön lisäominaisuudet klikkaamalla OK .
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Millä kahdella menetelmällä Ketjutuksen valintaikkunaa voidaan käyttää?
a. Oikealla ja vasemmalla menetelmällä
b. Normaalilla ja laajennetulla menetelmällä
c. Pisteiden ja suorien menetelmällä
d. Rautalanka- ja solidi-menetelmällä
2. Mikä komento näyttää kappaleen grafiikkaikkunan kokoisena?
a. Täytä
b. Pienennä 80% kokoon
c. Sovita
d. Päältä
3. Ketjutetut alkiot määräävät työstöradan suunnan.
4. Kun työstörata on kerran luotu, sitä ei voi enää muuttaa.
a. Oikein
b. Väärin
5. Rouhinnan perustarkoitus on poistaa aihiosta suuri määrä materiaalia.
a. Oikein
b. Väärin
6. Viimeistelyrata työstetään ennen rouhintarataa, koska työstö aloitetaan siistimällä aihion pinta.
a. Oikein
b. Väärin
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Omat osat - hyrrä—4: Terävän pään työstö
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LUKU 5

RUNGON TYÖSTÄMINEN
Tässä harjoituksessa luodaan rungon rouhinta- ja viimeistelyradat. Nämä työstöradat edellyttävät
erityistä tarkkaavaisuutta, koska materiaalia poistetaan nyt hyrrän rungon takaleikkuisilta alueilta, ja
kohdista, jotka tukevoittavat kappaleen kiinnitystä.

Tässä luvussa opitaan
l

Luomaan kappaleen rungon dynaaminen rouhintarata.

l

Luomaan kappaleen rungon viimeistelyrata.

l

Tarkastamaan työstöradat Mastercam simulaattorilla.

1: Dynaamisen rouhintaradan luominen
Seuraavaksi luodaan rouhintarata hyrrän vasemmalle puolelle (alueelle, joka on lähinnä leukoja).
Dynaaminen rouhintarata pitää työkalun tehokkaasti kiinni materiaalissa, ja teräpalan pintaa
hyödynnetään laajemmin, jolloin palan kestoikä kasvaa ja leikkuunopeutta voidaan suurentaa.
Dynaaminen liike pitää työkalun materiaalissa myös tasaisemmin eikä koukkauksia synny.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

1. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehden Yleiset-ryhmästä Dynaaminen rouhinta.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
2. Jos valintaikkuna ei ole rautalankamenettelyllä, klikkaa Rautalanka-painiketta ja valitse sitten
osittainen ketjutus klikkaamalla Osittainen.

3. Valitse ketjun ensimmäinen osa kuten seuraavassa kuvassa.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

4. Lopeta ketjutus klikkaamalla kuvan osoittamaa käyrää.

Ketjun tulisi olla seuraavan kuvan kaltainen.

5. Klikkaa Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa OK.
Dynaaminen rouhinta --valintaikkuna avautuu.

6. Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

Työkaluvalinta-ikkuna avautuu.
7. Klikkaa Avaa kirjasto -painiketta.

Valitse työkalukirjasto -valintaikkuna avautuu.
8. Siirry tämän oppaan mukana saatuun Hyrrän työkalut -tiedostoon ja klikkaa OK.

9. Työkalut näkyvät nyt Dynaaminen rouhinta -valintaikkunassa.
10. Tee Dynaamisen rouhinnan valintaikkunassa seuraavat muutokset:
a. Valitse tuomasi T1414-työkalu.
b. Aseta Syöttönopeudeksi 0.25.
c. Aseta Karanopeudeksi 90.0.
d. Aseta Karan maksiminopeudeksi 2500.0.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

Nämä suhteellisen alhaiset arvot vähentävät kappaleeseen kohdistuvia työstövoimia ja varmistavat
leuoissa kiinni pysymisen.
VAROITUS
Tämän harjoituksen asetusten vaikutus vaihtelee työstökoneesta riippuen. Toimi varoen,
jos käytät näitä työstöratoja omassa työstökoneessasi ja varmista, että kappale pysyy
turvallisesti leuoissa kiinni. Työkalun koolla ja muotogeometrialla on myös suuri
vaikutus kappaleeseen kohdistuvien voimien määrään.
11. Kirjoita Kommentti-kenttään Hyrrän rungon rouhinta.
12. Valitse Dynaamisen rouhinnan valintaikkunan Dynaamisen rouhinnan parametrit -välilehti.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

13. Tee seuraavat muutokset:
a. Aseta Sivuttaissiirroksi 15.0.
b. Aseta Työstöradan säteeksi 15.0.
c. Aseta X-suuntaiseksi työvaraksi 0.2.
d. Aseta Z-suuntaiseksi työvaraksi 0.2.

14. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen-painiketta.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

15. Aseta Lähestyminen/poistuminen -valintaikkunan Kulmaksi -90.0.

16. Klikkaa Poistuminen -välilehteä ja muuta Kulmaksi 90.0.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

17. Aktivoi ruutu Lisää suora -painikkeen vieressä ja klikkaa sitten painiketta

18. Klikkaa Uusi profiilin suora -valintaikkunan Määritä-painiketta ja piirrä oheisen kuvan mukainen
suora. Suoran pituudella ei ole merkitystä

19. Vaihda Uusi profiilin suora -valintaikkunassa Pituudeksi 10.0 ja varmista, että Kulma on 180.0.

20. Klikkaa OK sekä Uusi profiilin suora että Lähestyminen/poistuminen -valintaikkunassa.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

21. Klikkaa Dynaamisen rouhinnan valintaikkunassa Upotuksen parametrit -painiketta.

22. Valitse Upottavan liikkeen parametrit -valintaikkunassa järjestyksessään toinen Upottavan
liikkeen salliminen -valinta. Tällä komennolla työstörata työstää eikä ohita koveria alueita.

23. Klikkaa OK sekä Upottavan liikkeen parametrit - että Dynaaminen rouhinta valintaikkunassa.
Mastercam luo seuraavassa kuvassa näkyvän työstöradan.

24. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_7, jossa XX on nimikirjaimesi.

2: Viimeistelyradan luominen
Nyt luodaan viimeistelyrata, jolla siistitään äskeisen dynaamisen rouhinnan jättämä pinta.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

1. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehdeltä Viimeistely.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
2. Varmista, että Osittainen ketjuttaminen on aktiivinen ja ketjuta sama ketju kuin dynaamisessa
rouhintaradassa. ja klikkaa OK.

Sorvaus viimeistely -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

3. Muuta valintaikkunan arvoja seuraavalla tavalla:
a. Valitse työkalu T1414.
b. Aseta Syöttönopeudeksi 0.15.
c. Aseta Karanopeudeksi 90.0.
d. Aseta Karan maksiminopeudeksi 1000.0.

4. Kirjoita Kommentti-kenttään Hyrrän rungon viimeistely.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

5. Siirry Viimeistelyparametrit -sivulle ja tee tarvittaessa seuraavat muutokset:
a. Aseta X-suuntaiseksi työvaraksi 0.0.
b. Aseta Z-suuntaiseksi työvaraksi 0.0.
c. Aseta Viimeistelylastujen määräksi 1.

6. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen ja aseta Lähestyminen-sivun Kulmaksi -135.0.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

7. Aseta Poistuminen-sivun Kulmaksi 90.0 ja klikkaa OK.

8. Klikkaa Upotuksen parametrit ja valitse järjestyksessään toinen Upottavan liikkeen
salliminen. Tällä komennolla työstörata työstää eikä ohita koveria alueita.

9. Klikkaa OK sekä Upottavan liikkeen parametrit - että Sorvaus viimeistely -valintaikkunassa.
Mastercam luo viimeistelyradan. Jos käytät Valittujen operaatioiden näyttää päälle/pois
piilottaaksesi kaikki muut paitsi jälkimmäisen viimeistelyradan ratasi on oheisen kuvan mukainen.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

3: Rungon ratojen simuloiminen ja tarkastaminen
Tässä harjoituksessa simuloidaan ja tarkastetaan luodut rungon työstöradat.
1. Klikkaa Työstöradat-hallintaikkunan Dynaaminen rouhinta -työstörataa.
Mastercam poistaa muiden ratojen valinnat ja jättää vain Dynaamisen rouhinnan valituksi.

2. Klikkaa Työstöratojen hallinnan työkalurivin Simuloi valitut operaatiot.

Aivan kuten seuraavassa kuvassa Simulointi-valintaikkuna (1) avautuu näkyviin ja simuloinnin
hallintarivi (2) näkyy grafiikan yläosassa.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

3. Varmista, että Simuloinnin valintaikkunan Näytä työkalu, Näytä pidin ja Näytä pikaliikkeet painikkeet ovat aktiivisia.

4. Klikkaamalla Työstä-painiketta Mastercam simuloi työstöradan.

Oheisessa kuvassa simulointi on käynnissä. Simulointi näyttää radan, jota pitkin työkalu työstää
kappaleen. Simuloinnin avulla voidaan ohjelman virheet havaita jo ennen varsinaista työstöä.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

5. Klikkaa Simuloinnin valintaikkunassa OK.

6. Valitse Työstöratojen hallinnassa kaikki työstöradat klikkaamalla Koneryhmä-1 ja klikkaa
Tarkasta valitut operaatiot avataksesi Mastercam simulaattorin.

7. Käynnistä simulointi.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

8. Klikkaa Mastercam simulaattorin Näytä-välilehteä ja valitse sitten 4 ikkunaa.

Nyt simulointia voidaan tarkastella neljästä eri kuvakulmasta. Kokeile muitakin Näytä-välilehden
komentoja.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

9. Sulje Mastercamin simulointi ja tallenna kappale nimellä HyrräXX_8, jossa XX on nimikirjaimesi.
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Mitkä seuraavista ovat dynaamisen rouhintaradan etuja:
a. Se käyttää laajemmin vaihtopalaa, jolloin työkalu kestää kauemmin.
b. Leikkuunopeutta voidaan lisätä
c. Työkalu työstää aihiota tasavahvalla lastulla
d. Kaikki yllä mainitut
2. Jos aloitat ketjutuksen väärään suuntaan, miten asia voidaan korjata:
a. Klikkaamalla Käännä-painiketta
b. Klikkaamalla grafiikkaikkunassa kohtaa, mihin ketjun halutaan osoittavan
c. Luomalla toisen ketjun ensimmäisen päälle
d. Kaikki yllä mainitut
3. Uusi profiilin suora -valintaikkuna avustaa profiilityöstöradan luomisessa
a. Oikein
b. Väärin
4. Mitä asioita Lähestymisen ja Poistumisen asetuksilla määritellään:
5. Hyrrän kaltaisen kappaleen valmistuksessa rataparametrien on oltava maltillisia, koska näin
vähennetään kappaleen katkeamisen tai leuoista irtoamisen riskiä.
a. Oikein
b. Väärin
6. Työvarojen parametreilla varmistetaan se, että kappaleeseen jää riittävästi materiaalia toista
kappaletta varten.
a. Oikein
b. Väärin
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Omat osat - hyrrä—5: Rungon työstäminen
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LUKU 6

YLÄOSAN TYÖSTÄMINEN
Seuraavaksi luodaan työstöradat, joilla työstetään hyrrän yläosa. Näiden operaatioiden asettamisessa on
toimittava varoen, koska kaksi aiemmin luotua työstörataa on vähentänyt kappaleen tukevuutta.
Erityisestä varovaisuutta on noudatettava yläosan kärjen työstämisessä, jotta vältetään kappaleen irti
sinkoutuminen.

Tässä luvussa opitaan
l

Yläosan rouhintaradan luominen

l

Yläosan viimeistelyradan luominen

l

Operaatioiden tarkistaminen Mastercam simulaattorilla.

1: Yläosan dynaamisen rouhinnan työstöradan luonti
Tässä harjoituksessa luodaan dynaamisen rouhinnan työstörata, jolla rouhitaan hyrrän yläosa.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

1. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehdeltä Dynaaminen rouhinta.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
2. Ketjuta geometria kuten seuraavassa kuvassa ja klikkaa Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa
OK.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

3. Tee Dynaamisen rouhinnan valintaikkunassa seuraavat muutokset:
a. Valitse työkalu T1414 .
b. Aseta Syöttönopeudeksi 0.3.
c. Aseta Karanopeudeksi 90.0.
d. Aseta Karan maksiminopeudeksi 2500.0.
VAROITUS
Tämän harjoituksen asetusten vaikutus vaihtelee työstökoneesta riippuen. Toimi varoen,
jos käytät näitä työstöratoja omassa työstökoneessasi ja varmista, että kappale pysyy
turvallisesti leuoissa kiinni.

4. Kirjoita Kommentti-kenttään Yläosan rouhinta.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

5. Siirry Dynaamisen rouhinnan parametrit -välilehdelle ja varmista, että parametrit ovat kuten
alla.
a. Sivuttaissiirto 15.0
b. Työstöradan säde 15.0
c. X-suuntainen työvara 0.2
d. Z-suuntainen työvara 0.2

Huomaa, että tässä harjoituskirjassa Kompensoinnin tyyppi on koko ajan ollut Mastercamin
asettama.
6. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen ja aseta Lähestyminen-sivun Kulmaksi -90.0.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

7. Aseta Poistuminen-sivun Kulmaksi 90.0.

8. Aktivoi Lisää suora ja klikkaa painiketta.

9. Klikkaa Uusi profiilin suora -valintaikkunan Määritä-painiketta ja piirrä oheisen kuvan mukainen
suora.

10. Vaihda Uusi profiilin suora -valintaikkunassa Pituudeksi 10.0 ja varmista, että Kulma on 180.0.

11. Klikkaa OK sekä Uusi profiilin suora että Lähestyminen/poistuminen -valintaikkunassa.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

12. Klikkaa Dynaamisen rouhinnan valintaikkunassa Upotuksen parametrit -painiketta ja
varmista, että järjestyksessään toinen Upottavan liikkeen salliminen -menetelmä on valittuna.

13. Klikkaa OK sekä Upottavan liikkeen parametrit - että Dynaaminen rouhinta valintaikkunassa.
Mastercam luo dynaamisen rouhintaradan.

14. Tallenna kappale nimellä HyrräXX_9, jossa XX on nimikirjaimesi.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

2: Yläosan viimeistelyradan luonti
Seuraavaksi luodaan yläosan viimeistelyrata, jossa siistitään edellisessä harjoituksessa rouhittu pinta.
1. Valitse Lathe, Sorvaus -välilehdeltä Viimeistely.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse seuraavan kuvan osoittama geometria (sama, joka valittiin rouhintaradalle).

Ketjun tulisi olla oheisen kuvan kaltainen.

3. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
Sorvaus viimeistely -valintaikkuna avautuu.
4. Muuta valintaikkunan arvoja seuraavalla tavalla:
a. Valitse työkalu T1414.
b. Aseta Syöttönopeudeksi 0.2.
c. Aseta Karanopeudeksi 45.0.
d. Aseta Karan maksiminopeudeksi 1000.0.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

5. Kirjoita Kommentti-kenttään Yläosan viimeistely.
6. Varmista, että Viimeistelyparametrit -välilehden parametrit ovat kuten alla:
a. Viimeistelyn lastuamissyvyys 2.0
b. X-suuntainen työvara 0.0
c. Z-suuntainen työvara 0.0
d. Viimeistelylastujen määrä 1.

7. Klikkaa Lähestyminen/poistuminen ja aseta Lähestyminen-sivun Kulmaksi -90.0.

8. Aseta Poistuminen-sivun Kulmaksi 90.0 ja klikkaa OK.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

9. Klikkaa Sorvaus viimeistely -valintaikkunassa Upotuksen parametrit -painiketta ja varmista,
että järjestyksessään toinen Upottavan liikkeen salliminen -menetelmä on valittuna.

10. Klikkaa OK sekä Upottavan liikkeen parametrit - että Sorvaus viimeistely -valintaikkunassa.
Mastercam luo viimeistelyradan.
11. Valitse Työstöratojen hallinnassa kaikki työstöradat klikkaamalla Koneryhmä-1 ja klikkaa
Tarkasta valitut operaatiot.
12. Aloita simulointi Mastercam simulaattorissa klikkaamalla Työstä. (Jos 4 ikkunaa on yhä valittuna,
klikkaa Yksittäinen ikkuna.) Simuloinnin tulisi olla seuraavan kuvan kaltainen.

13. Sulje Mastercamin simulointi ja tallenna kappale nimellä HyrräXX_10, jossa XX on nimikirjaimesi.
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Omat osat - hyrrä—6: Yläosan työstäminen

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Jos työstörata on turvallista ajaa jossakin työstökoneessa, se on turvallista ajaa kaikissa.
a. Oikein
b. Väärin
2. Yläosan työstöratojen ohjelmointi tulee tehdä huolella johtuen seuraavista seikoista:
a. Työstettävä materiaali voi sulaa
b. Suurin osa aineesta, joka pitää kappaletta kiinni leuoissa poistetaan
c. Kappale pyörii maksiminopeudella
d. Ei mikään yllä mainituista
3. Työkalun koko ja muoto vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia voimia kappaleeseen kohdistuu.
a. Oikein
b. Väärin
4. Kun sorvausrataa luodaan ja Kompensointityypiksi on asetettu PC:ssä, Mastercam kompensoi
työkalun säteen automaattisesti.
a. Oikein
b. Väärin
5. Upottavan liikkeen parametreilla määritellään se ohitetaanko työstöradan koverat alueet.
a. Oikein
b. Väärin
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LUKU 7

KATKAISUOPERAATIO
Tässä luvussa luodaan katkaisu, joka poistaa aihion ja valmiin kappaleen välistä niin paljon materiaalia
kuin mahdollista. Kappale jätetään kiinni aihioon, koska kokonaan katkaistaessa se sinkoaisi aihiosta
holtittomasti irti. Kappaleen saa aihiosta irti sitä käsin kevyesti edestakaisin taivuttamalla. Voit sitten
viimeistellä kappaleen yläosan viilalla tai hiomakoneella.

Tässä luvussa opitaan
l

Luomaan katkaisuoperaation.

l

Simuloimaan kaikki työstöradat.

1: Katkaisuoperaation luominen
Seuraavaksi luodaan katkaisuoperaatio, jonka jälkeen kappale on vielä kiinni aihiossaan.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

1. Valitse Yleiset-työstörataryhmästä Katkaisu.

2. Klikkaa näytön yläreunassa alaspäin osoittavaa nuolta AutoCursor-painikkeen vieressä.
AutoCursorin valikko avautuu.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

3. Valitse valikosta Leikkaus ja valitse sitten seuraavan kuvan osoittama geometria.

Mastercam luo leikkauspisteen kahden valitun alkion leikkauskohtaan.

Sorvaus katkaisu -valintaikkuna avautuu.
4. Deaktivoi Työkalun suodatus -ruutu.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

5. Tee Sorvaus katkaisu -valintaikkunassa seuraavat muutokset:
a. Valitse työkalu T0707.
b. Aseta Syöttönopeudeksi 0.02.
c. Aseta Karanopeudeksi 60.0.
d. Aseta Karan maksiminopeudeksi 1000.0.

6. Kirjoita Kommentti-kenttään Katkaisu.
7. Siirry Katkaisuparametrit-välilehdelle ja varmista, että parametrit ovat kuten alla. Tee tarvittavat
muutokset.
a. Lähestymisen tulisi olla 2.0
b. Inkrementaalinen on valittava ja arvoksi asetettava 2.0.
c. X tangenttipisteen tulisi olla 1.3.
d. Takasivun aihion arvona tulisi olla 0.0.
e. Katkaistaan parametriksi asetetaan Etureunalla.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

8. Klikkaa Lähestyminen/Poistuminen, ja varmista, että lähestymisen Kulma on -90.0 ja
poistumisen Kulma on 90.0.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

9. KlikkaaOK sekä Lähestyminen/poistuminen että Sorvaus katkaisu -valintaikkunoissa.
Mastercam luo katkaisuoperaation. Huomaa, kuinka operaatio jättää turvallisesti kappaleen vielä
aihioon kiinni.

Jäljelle jäävä materiaalin määrä riippuu työstökoneesta, jota valmistukseen käytetään. Kiinnipitoon
voi riittää vähempikin aines tai sitä voidaan tarvita enemmän. Joissakin työstökoneissa on
kappaleenvaihtaja, jolloin katkaisu voidaan suorittaa kokonaan.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

2: Työstöratojen tarkastaminen
Tässä harjoituksessa kaikki työstöradat tarkastetaan Mastercam simulaattorilla.
1. Valitse kaikki työstöradat klikkaamalla Koneryhmä-1.

2. Käynnistä Mastercam simulaattori klikkaamalla Tarkasta valitut operaatiot.

3. Aloita simulointi klikkaamalla Työstä-painiketta ja seuraa, miten kappale saa muotonsa. Jos
simulointi on liian nopeaa, vähennä nopeutta.

4. Palauta simulointi alkuun.

5. Valitse Pysäytysasetukset-pudotusvalikosta Operaationvaihto. Simulointi pysähtyy nyt jokaisen
erillisen operaation lopussa.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

6. Paina [R] aloittaaksesi simuloinnin. Simulointi pysähtyy otsapinnan tasausoperaation jälkeen.
7. Jatka simulointia operaatio kerrallaan painamalla [R]-näppäintä toistuvasti.
8. Sulje Mastercamin simulaattori ja tallenna kappale nimellä HyrräXX_11, jossa XX on nimikirjaimesi.
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Kun hyrrä irrotetaan sorvista, tehdään seuraavaa:
a. Napautetaan kappale irti kumivasaralla
b. Taivutellaan kappaletta edestakaisin, kunnes se irtoaa aihiosta
c. Sulatetaan kappaletta aihiossa pitävä aines
d. Katkaistaan kappale irti pistoterällä
2. Materiaalin paksuus, jolla kappale pysyy kiinni aihiossaan riippuu työstökoneesta, jossa kappale
valmistetaan.
a. Oikein
b. Väärin
3. Katkaisussa täytyy olla sekä rouhinta että viimeistely.
a. Oikein
b. Väärin
4. Joissakin työstökoneissa on kappaleenvaihtaja, jolloin katkaisu voidaan suorittaa loppuun saakka.
a. Oikein
b. Väärin
5. Mikä seuraavista tavoista säätää konesimuloinnin simulointinopeutta:
a. Mastercam työstörataparametrien määrittäminen
b. Työkalujen vaihtaminen
c. Mastercam simulaattorin nopeussäätimen käyttäminen
d. Ei mikään yllä mainituista
6. Mastercam simulaattorissa käytetään pysäytysasetuksia simuloinnin keskeyttämiseen, jos työkalu
poikkeaa ohjelmoidulta radalta.
a. Oikein
b. Väärin
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Omat osat - hyrrä—7: Katkaisuoperaatio

102

LUKU 8

POSTPROSESSOINTI
Postprosessointi (tai ”postaus”) tarkoittaa prosessia, jossa Mastercam-kappaletiedostojen työstöradat
muunnetaan muotoon, jota työstökoneen ohjaus ymmärtää (esimerkiksi G-koodeiksi). Postprosessoriksi
kutsuttu ohjelma lukee tiedoston ja kirjoittaa vastaavan NC-koodin. Yleensä jokainen työstökone tai
ohjaus vaatii oman postprosessorinsa, jota on muokattu tuottamaan koodia kunkin ohjauksen
vaatimusten ja käyttäjän asetusten mukaisesti.
Tässä luvussa tutustutaan postprosessointiin käyttämällä projektiin valittua oletuskonetta. Jos käytössä
on jokin toinen kone, se vaatii oman postprosessorinsa.

Tässä luvussa opitaan
l

Ymmärtämään postprosessoinnin käsitteistöä

l

Code Expert -editorin käyttöä ja NC-koodin lukemista

1: Operaatioiden postprosessointi
Seuraavaksi lähetetään viimeistelty tiedosto postprosessorille. Postprosessori luo Mastercam-tiedostosta
NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.
1. Avaa Mastercamissa tiedosto Hyrrä-XX, joka tallennettiin edellisessä luvussa.
2. Varmista, että Työstöradat-hallintaikkunan kaikki työstöradat on valittu.
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Omat osat - hyrrä—8: Postprosessointi

3. Postprosessoi valittujen operaatioiden radat klikkaamalla G1. Postprosessori luo Mastercamtiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.

Postprosessoinnin valintaikkuna avautuu. Valitun koneen postprosessorin nimi näkyy Aktiivinen
postprosessori -kentässä vain-luku tilassa.

4. Klikkaa OK. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.
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Omat osat - hyrrä—8: Postprosessointi

5. Kirjoita NC-tiedostolle nimi ja klikkaa Tallenna.

Tiedosto avautuu Mastercam Code Expert -editoriin.

6. Tutustu NC-koodiin käyttämällä Code Expertin toimintoja.
VAROITUS
Postprosessoritiedoston mukauttaminen on vaativa erikoistehtävä, jota
suositellaan vain kokeneille ja asiantunteville käyttäjille. Virheellisillä
postprosessoreilla luodut ohjelmat voivat vioittaa työstökonetta tai toimia
arvaamattomilla tavoilla.
HUOMAUTUS
Mastercam Code Expertin ylänurkassa on ohje-ikoni, josta saa lisätietoja ohjelman
toiminnoista.
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Omat osat - hyrrä—8: Postprosessointi

TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Postprosessori luo Mastercam-tiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.
a. Oikein
b. Väärin
2. Työstöratojen hallinnasta on kaikki operaatiot postprosessoitava.
a. Oikein
b. Väärin
3. Kuvaile sitä, kuinka Mastercam-tiedoston informaatio siirretään työstökoneelle.
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LUKU 9

HAASTETEHTÄVÄ
Nyt kun sinulla on perustiedot suunnittelusta ja ohjelmoinnista Mastercamissa, on aika ryhtyä itsenäiseen
työhön. Tässä itsenäisesti tehtävässä projektissa luodaan sorvattava kappale. Kappale voidaan hankkia
eri verkkolähteistä kuten esimerkiksi GrabCADista (https://grabcad.com/library) ja SOLIDWORKS CAD
mallikirjastosta (https://my.solidworks.com/cadmodels/explore) tai se voidaan luodaan kokonaan itse
Mastercamin CAD-toimintojen avulla.
Suorittamalla projektin onnistuneesti hallitset ainakin seuraavat Mastercam-taidot:
l

Mastercamin rautalangan ja solidin luomistyökalujen käytön työstettävän solidimallin luomiseen.

l

Kappaleen rouhinta- ja viimeistelyratojen ohjelmoinnin.

l

Työstörataoperaatioiden tarkastamisen Mastercam simulaattori -ohjelmalla tai perinteisellä
simuloinnilla.

Projektiin kuuluu lyhyt esitelmä. Esitelmän keston tulisi olla enintään viisi minuuttia ja sen tulisi sisältää
projektin tekovaiheet, myös sitä edeltänyt suunnittelu ja ideointi, prosessissa hyödynnetyt tekniset
ratkaisut, havaitut ongelmat ja niiden ratkaisut ja se, kuinka käsitys projektista on muuttunut alusta
valmiiseen kappaleeseen.
Tätä itsenäisesti tehtyä projektia arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:
l

Luovuus – kyky prosessoida ja ilmaista lukuisia ideoita yksilöllisesti.

l

Aloitteellisuus – kyky selvitä projektista itsenäisesti ja positiivisella asenteella.

l

Kertaus ongelmanratkaisuna – kyky kehittää tuotetta projektin edetessä kertaamisen kautta.

l

Jatkuva oppiminen – kyky kokeilla uusia tekniikoita projektin osana.

l

Tiedon jakaminen - kyky artikuloida, selittää projektia ja sen etenemistä.

Kappaleen valitseminen
Kun tehtävään valitaan kappale yllä mainituista kirjastoista, sen tulee olla sellainen kappale, joka voidaan
sorvissa valmistaa. Sellaisia ovat esimerkiksi ruuvit, shakkinappulat, akselit tai suuttimet.

Jos työstökoneessa on pyöriviä työkaluja, jos sillä toisin sanoen voidaan jyrsiä, voidaan käyttää
kappaleita, joissa on tasoja tai poteroita. Keskustele opettajan kanssa käytettävän sorvin ominaisuuksista.

Vihjeitä ohjelmointiin
Ota sorvausratoja ohjelmoitaessa huomioon seuraavia seikkoja:

107

Omat osat - hyrrä—9: Haastetehtävä

l

Aihion määritys. Vaikka Mastercam ei edellytä sitä, aihion määrittäminen on kuitenkin hyvä
käytäntö. Kun aihio on määritelty, työstön vaikutus aihiossa on helpompi havaita kuin myös ne
kohdat, joissa on vielä työstettävää materiaalia.

l

Syöttö ja nopeudet Ennen kuin ryhdyt luomaan työstöratoja, varmista, että tiedät käytettävälle
sorville ja työstettävälle materiaalille sopivat syöttö- ja leikkuunopeudet. Keskustele näistä asioista
opettajan kanssa.

l

Varmista, että aihio on riittävän iso kiinnitettäväksi (esimerkiksi leukoihin). Jos
materiaalia ei ole tarpeeksi, se ei ehkä ole tarpeeksi tukevasti kiinni tai se voi työstövoimien
vaikutuksesta liikkua. Tämä pätee myös itse kappaleeseen: varmista, että kappaleessa on
kiinnityspintaa mahdollisia jatkovaiheita varten.

l

Työkalujen keskittäminen. Varmista, että työkalu on asianmukaisesti keskitetty ja suorassa, että
kappaleen otsapinnasta tulee siisti.

l

Otsapinnan sorvaus. Kun otsapinnan tasausrataa luodaan, Mastercam kompensointitoiminto
keskittää työkalun. Hyvä keino on sorvata hiukan kappaleen keskipisteen yli, jolloin kappaleen
keskiöön ei jää minkäänlaista nykeröä.

l

Kappaleen katkaiseminen. Katkaisussa voidaan käyttää pistoterää, jonka profiilissa on kulma
joka väistää kappaleesta poispäin ja minimoi purseiden muodostuksen.
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YHTEENVETO
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Omat osat - hyrrä 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.
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