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Johdanto
Mastercamin dynaamisilla työstöradoilla saavutetaan kaikissa työstökoneissa
maksimaalinen teho.

Dynaamisissa 2D- ja 3D-suurnopeusjyrsintäradoissa hyödynnetään työkalun koko
lastuavaa pituutta ja saavutetaan suurin mahdollinen työstöteho. Radat on suunniteltu
maksimoimaanmateriaalin poisto ja minimoimaan työkalun kuluminen.

Dynaamisten jyrsinratojen lisähyötyjä ovat muunmuassa:

l Estetään työkalun tukkeutuminen

l Minimi lämmönmuodostus

l Parempi lastun poisto

l Työkalun käyttöiän kasvaminen

Tässä harjoituskirjassa esitelläänMastercamin älykkäät, dynaamiset 2D- ja 3D-
suurnopeusjyrsinradat.

Dynaaminen jyrsintä— Johdanto



Harjoituskirjassa opitaan
l Dynaamisten työstöratatyyppien hyödyt ja käyttö

l Dynaamisten perustyöstöratojen luominen

l Tilavuusmallien luominen

l MuidenMastercamin työstörata-apuvälineiden käyttäminen

VAROITUS: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on ehkä muutettu, jotta kuvat
tässä olisivat selkeämpiä: värit eivät siten välttämättä täsmää Mastercam-
asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden tuloksiin.

Harjoituskirjaan läpikäyntiin kuluu arviolta 5 tuntia

Yleiset vaatimukset
KaikkienMastercam 2018 harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

l On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.

l Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam Demo-
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 ne 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 2018 työasemalta.

l Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys.
Kaikki videot ovat katseltavissa Youtube-kanavaltamme:

Dynaaminen jyrsintä— Johdanto
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www.youtube.com/user/MastercamTechDocs Lisäksi niitä onMastercam.fi
sivustolla.

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

l Dynaamisen optirouhintarataharjoituksen tekemiseen tarvitaan 3D-lisenssi.

Dynaaminen jyrsintä— Johdanto
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Yleiskatsaus dynaamiseen jyrsintään
Seuraavissa työstöradoissa käytetään dynaamisen liikkeen teknologiaa:

l Dynaaminen profiili

l Tasaus

l Dynaaminen jyrsintä

l Kuorinta

l OptiRouhinta

Kussakin työstöradassa on omat etunsa, jotka tekevät niistä ainutlaatuisia.

1



Dynaaminen profiili

Dynaamisella profiililla luodaan tuttu profiilioperaatio käyttämällä dynaamisia liikkeitä
ja erityisiä dynaamisen työstöradan parametreja. Dynaamisella liikkeellä estetään
työkalun tukkeutumista pienissä nurkkasäteissä. Lisäksi voidaanmääritellä se, kuinka
Mastercam työstää seinämiin mahdollisesti jäänyttä materiaalia.

Tasaus

Tasauksella silloin, kun työstön Tyyliksi on valittuDynaamisesti voidaanmateriaalia
poistaa nopeasti kappaleen päältä ja luoda tasainen pinta tuleville operaatioille.
Työstörata voi pohjautua joko ketjutettuun geometriaan tai aktiiviseen aihioon.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Dynaaminen jyrsintä

Dynaamisella jyrsintäradalla työstetään taskuja, jäännösmateriaalia, ulokkeita tai
syvennyksiä. Kun työstöalueen valintatavaksi on asetettu Pysy sisällä tai
Ulkopuolelta, voidaan luoda taskun työstörata, joka liikkuu dynaamisesti tai
tasausoperaatio, jossa saarekkeita voidaan väistää.

Valitsemalla Pysy sisällä -työstömenetelmä, dynaaminen jyrsintä on dynaamisia
liikkeitä käyttävä taskun työstörata. Rajauskäyrä ja väistettävät alueet valitaan,
annetaan työkalu, parametrit, lähestymismenetelmä, siirtymisparametrit ja luodaan
työstörata. Materiaalia poistetaan tehokkaasti sisältä ulospäin.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään



Dynaaminen jyrsintä, jossa työstöalueenmenetelmäksi on asetettuUlkopuolelta on
tasausoperaatio, jonka ominaisuuksiin kuuluu saarekkeiden ohittaminen. Liikkeellä
luodaan työstörata, jonka sallitaan liikkua valitun reunan ulkopuolelle, ja materiaalia
poistetaan ulkopuolelta sisäänpäin.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Aktivoimalla Aihio-sivun Jäännösmateriaali-ruutu, Dynaaminen jyrsintä poistaa
edellisten operaatioiden jättämää materiaalia dynaamisesti. Poistettava materiaali
lasketaan aikaisemmista operaatioista tai se lasketaan aikaisempien
rouhintatyökalujen perusteella. Dynaamisessa jäännösmateriaalioperaatiossa
prosessoidaan vain työstämättömät kohdat.

Kuorinta

Kuorintatyöstö, jossa työstöstrategiana on dynaaminen kuorinta työstää
tehokkaasti materiaalia valittujen ketjujen väliltä. Työkalu liikkuu työstöradalla
dynaamisesti, paluuliike on kiihdytetty, dynaaminen ja työkalu irti materiaalista.
Yksittäiselle ketjulle määritetään lastun leveys. Muissa tapauksissa leveys määräytyy
kahden profiilin välisen alueen perusteella.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään



Dynaaminen OptiRouhinta

Dynaamisen OptiRouhinnan rata on tällä hetkellä ainoa 3D-työstörata, jossa
käytetäänMastercamin dynaamista liiketeknologiaa. Siinä onmahdollista käyttää
työkaluja, joilla voidaan työstää hyvin syviä lastuja. Yksittäinen dynaaminen,
optimaalisen rouhinnan rata voi poistaa materiaalia kahteen suuntaan: askelin
alaspäin (-Z) ja askelin ylöspäin (+Z). Tämä kaksisuuntainen työstömenetelmä poistaa
maksimimääränmateriaalia minimimäärällä askelluksia vähentäen työstöaikaa
merkittävästi.

Dynaamisen jyrsinnän tavoin rajaukseksi voidaan valita Ulkopuolelta tai Pysy
sisällä. Alueiden valinnan sijaan valitaan kuitenkin työpintoja, reunapintoja ja työkalun
rajauksia.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Dynaamisten työstöratojen valitseminen
Dynaamiset radat edellyttävät tiettyä ymmärrystä ketjun valitsemisesta.

Dynaaminen profiili ei edellytä suljettua ketjua työstöradan laskentaa varten. Työkalu
työstää kaikki valitut geometriat. Kuorintaradassa edellytetään vähintään yhtä avointa
ketjua, eikä yhtään suljettua ketjua.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään



Dynaamisessa jyrsinnässä voidaan ketjutusta hallita entistä paremmin valitsemalla
monenlaisia alueita yhteen työstörataan. Aluetyypit ovat seuraavat:

l Työstettävät alueet: Alueet, jotka työstetään.

l Väistettävät alueet: Alueet, jotka jätetään työstämättä.
Väistettäviä alueita voidaan valita useita.

l Ilma-alueet: Alueet, joissa ei ole työstettävää ja joissa
työkalu liikkuu työstön aikana.

l Rajaus-alueet: Suljettu käyräketju, joka rajoittaa
työkalun liikettä.

l Lähestymisketju: Ketjulla valitaan kohta jossa työkalu
tunkeutuu kappaleeseen.

Jos työstöalueet ovat avoimia ketjuja, avointa ketjua aihioon
voidaan jatkaa Avoimen ketjun jatkaminen aihioon -
valinnoilla.

Lisätietoja onMastercaminOhjeessa.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Dynaamisessa Optirouhinnassa käytetään erilaisia valintamenetelmiä verrattuna
muihin dynaamisiin ratoihin, koska se on ainoa dynaaminen 3D-työstörata. Kun
dynaamista optirouhintarataa luodaan, voidaan käyttää seuraavia valintoja:

l Työstettävä geometria: Geometria, joka työstetään. Työstettäviä
geometriaryhmiä voi olla useita.

l Väistettävä geometria: Geometria, joka väistetään. Väistettäviä
geometriaryhmiä voi olla useita.

l Kullekin luodulle geometriaryhmälle voidaanmääritellä muuttuva työvara
seinämille ja pohjapinnoille

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään



Dynaamisen jyrsinnän parametrit
Lukuisat parametrit erottavat dynaamiset operaatiot vastaavista tavallisista 2D-
suurnopeusradoista. Näitä parametreja määritellään Työstöparametrit-,
Lähestymisliike- ja Profiili seinämä -sivuilla.

l Mikronosto

l Lähestymismenetelmät

l Lähestymisen syöttö/nopeudet

l Profiili seinämä

l Lähestymisetäisyys

Mikronostolla työkalu nostetaan ylöspäin kappaleen pohjasta sillä kohdalla
työstörataa, jossa materiaalia ei poisteta. Mikronosto vähentää lastujen
pakkautumista ja työkalun kuumentumista. Paluuliikkeenkin syöttönopeus on
säädettävissä.

Dynaamisen operaation lähestymismenetelmiä on useita. Parametreihin kuuluvat
mm. vain kierteinen lähestyminen, ensin kierteinen ja sitten keskilinjalla trokoidinen
lähestyminen valittuun avoimeen ketjuun. MastercaminOhje sisältää
yksityiskohtaisia tietoja kustakin käytössä olevasta menetelmästä.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Lähestymisen syöttö/nopeudet -parametrilla vältetään työkalun liiallista
lähestymiskuormitusta. Lähestymisen loppuun voidaan asettaa lyhyt viive, jolloin kara
ehtii saavuttaa ohjelmoidun nopeuden ennenmateriaalin poistoa.

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

Lähestymisetäisyydellä rataan lisätään absoluuttinen etäisyys ennen ensimmäistä
lastua.

Dynaamiset jyrsintäradat luovat valittuihin ketjuihin ja pintoihin perustuvia
äärimmäisen tehokkaita liikkeitä. Dynaamiset radat ovat osa 2D- ja 3D-
suurnopeusrata(pinnan suurnopeusrata) -ryhmää Dynaamisilla radoilla on lukuisia
yhtäläisyyksiä perinteisiin taskun, profiilin ja aluerouhinnan pintasuurnopeusratoihin
kuitenkin edellä mainituin eroavaisuuksin.

Paras tapa dynaamisten ratojen opetteluun ja hyödyntämiseen on dynaamisten
ratojen luominen ja niihin tutustuminen. Lisätietoja on kohdassa Dynaaminen jyrsintä.

Dynaaminen jyrsintä—1: Yleiskatsausdynaamiseen jyrsintään
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Dynaaminen jyrsintä
Dynaamisella jyrsintäradalla työstetään taskuja, avoimia taskumuotoja,
pystyseinämäisiä onkaloita tai edeltävien operaatioiden jäännösmateriaalia.

Seuraavaksi luodaan kaksi dynaamista jyrsintärataa. Ensimmäisessä
poistetaanmateriaalia kappaleen ulkoprofiilista. Toisessa dynaamisessa
jyrsintäradassa käytetään ensimmäistä rataa lähdeoperaationa ja
poistetaanmateriaalia kappaleen päältä.

Tässä harjoituksessa opitaan
l Aihionmäärittäminen

l Kahden dynaamisen jyrsintäradan luominen

l Alueketjujen esikatseleminen

l Luotujen työstöratojen tarkastaminen

2



1: Avaa Mastercam
1. Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla:

a. Kaksoisklikkaa Mastercamin ikonia työpöydällä.

TAI

b. Valitse MastercamWindowsin Käynnistä –valikosta.

2. Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:

a. Klikkaa Tiedosto-välilehteä.

b. Avaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna valitsemalla Konfigurointi
Mastercamin Backstage-näkymästä.

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

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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d. Klikkaa OK.

2: Aihion määrittäminen
Seuraavaksi määritellään ensimmäisen työstöradan aihio.

1. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_jyrsintä.

2. Tallenna tiedosto nimellä Dynaaminen_jyrsintä-xx, jossa xx-kirjainten
paikalla on nimikirjaimesi.

3. Valitse Kone-välilehdeltäMill,Oletus.

4. Valitse käyttöliittymän vasemmasta alareunasta Tasot-hallintaikkuna. Jos
hallintaikkunaa ei näy, valitse Tasot Näytä-välilehdeltä tai muuta
hallintaikkunoiden näkymistä painamalla [Alt+Z].

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



Ennen kuin aihio luodaan, määritellään geometrian taso, jolle aihion geometria
sijoitetaan. Eri tasojen käytöstä on hyötyä silloin, kun kappaletiedostossa on
tuhansia suoria, kaaria, solideja tai pintoja, jotka halutaan erottaa toisistaan.

5. Klikkaa Tasot-hallintaikkunassa Lisää uusi taso.

Luetteloon lisätään uusi taso, joka asetetaan päätasoksi.

6. Kaksoisklikkaa luodun tasonNimi-saraketta ja kirjoita nimeksi Aihion
geometria.

Tälle tasolle tallennetaan aihion asetuksissa luotava geometria.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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7. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Aihion asetukset.

Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.

8. Valitse Aihion asetukset -välilehdeltä Aihiolaatikko. Aihiolaatikko-
toimintoikkuna avautuu.

9. Valitse koko kappale kuten kuvassa alla:

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



10. Paina [Enter] tai valitse yleisvalintapalkin alapuolelta Lopeta valinta.

11. Määritä Aihiolaatikko-toimintoikkunan parametrit seuraavasti:

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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l Muodoksi Suorakulmainen. Tämä muoto on Lieriömäinen-vaihtoehtoa
parempi.

l Z-arvoksi 28.6. Lukumäärittää aihion Z-akselin suunnassa

l Kohdasta Geometrian luonti, valitse Suoria ja kaaria. Tällä
parametrilla luodaan aihionmuotoon perustuvia suoria ja kaaria, joita
voidaan käyttää moniin toimintoihin.

12. Klikkaa OK hyväksyäksesi ja luodaksesi profiilin ja palaa takaisin Koneryhmän
ominaisuudet -valintaikkunaan.

13. Klikkaa Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkunassa OK-painiketta. Kappaleen
geometria näkyy nyt aihiossaan.

Dynaamista rataa varten tarvittava aihio ja geometria on nyt luotu.

14. Tallenna tiedosto.

3: Ensimmäisen dynaamisen jyrsintäradan luominen
Ensimmäisessä jyrsintäradassa työstetään kappaleen ulkopuolinen profiili.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



1. Valitse Dynaaminen jyrsintä 2D-ryhmästäMill Työstöradat -välilehdellä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

2. Klikkaa Valitse työstön ketjut kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Työstöalueet ovat alueita, jotka työstetään.

3. Klikkaa Konstruktiotaso Ketjutuksen valintaikkunassa.

Tällä valinnalla ketjutetaan vain alkioita, jotka ovat samansuuntaisia nykyisen
konstruktiotason kanssa ja samalla Z syvyydellä kuin ensimmäinen
ketjutettava alkio.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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4. Valitse työstettävä alue valitsemalla alla olevan kuvan osoittama ketju:

Vaihtamalla ketjutusvalinnan konstruktiotasoksi vältetään kunkin suoran
erikseen valitseminen.

5. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.

6. Valitse Koneistusstrategia-parametriksi Ulkopuolelta.

Ulkopuolelta työstää piirteet, kuten ulokkeet tai kolot sujuvin ja
vapaamuotoisin liikkein. Tällä menetelmällä poistetaanmateriaalia kappaleen
ulkopuolelta.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



7. Klikkaa Valitse väistön ketjut kohdasta Väistettävät alueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

Väistettäviä alueita väistetään työstön aikana. Tässä tapauksessa vältetään
itse kappaletta ja työstetään kappaleen ja aihion reunan välinen alue. Tätä
varten aktivoidaan toinen geometrian taso.

8. Klikkaa 3D Ketjutuksen valintaikkunassa.

Tällä menetelmällä ketjutetaan yhtäaikaisesti X-, Y- ja Z-koordinaatein
määritellyt alkiot.

9. Avaa Tasot-hallintaikkuna. Siirrä tarvittaessa Ketjutus-valintaikkuna syrjään.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä

30



31

10. Klikkaa Näkyvä-saraketta Kappaleen geometria -tasolle.

Tällä tavoin valittava geometria tulee näkyviin. Geometria on kappaleen
silhuetti. Näin voidaan työstää aihiota kappaleen ulkopuolelta koskematta itse
kappaleeseen.

11. Valitse alla olevan kuvan ketju väistettäväksi alueeksi:

12. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.

Ennen kuin hyväksyt ketjut Ketjutusvalinnat-ikkunassa, ketjut tarkastetaan
esikatselemalla niitä.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



13. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse kuvannoksi
Päältä (työkoord.).

14. Klikkaa Ketjutusvalinnoissa Ketjujen esikatselu.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvanmukainen:

Mastercam näyttää työstömateriaalin punaisella mustin poikkiviivoin,
liikealueen sinisenä ja työkalun rajauksen keltaisella. Ketjujen esikatselulla
voidaan työstöä tarkastella ennen yhtäkään parametrin määritystä.

Värit voidaan vaihtaa valitsemalla Värit-painike. Näitä asetuksia voidaan
muuttaa myös Tyostöradan tyyppi -sivulta.

15. Kun valinnat on tehty, klikkaa hiiren oikealla painikkeella grafiikka-ikkunassa ja
valitse Isometrinen (työkoord.).

16. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

17. Valitse Työkalu-sivu

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä



18. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

19. Valitse Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä
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20. Poista suodattimet valitsemalla Ei.

21. Valitse suodattimeksi Pyöristettypäinen. Suodattimella varmistetaan
valittavaksi pyöristettypäisiä työkaluja.

22. Klikkaa OK Työkaluluettelon suodatus -valintaikkunassa.

23. Valitse Työkaluvalinta-ikkunassa END MILL WITH RADIUS - 20/R1.0 Laajenna
tarvittaessa Työkalun nimi -kenttää nähdäksesi työkalun koko nimen.

24. Klikkaa OK Työkaluvalinta-ikkunassa lisätäksesi työkalun työstörataan.
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25. Valitse Työstöparametrit-sivu.

26. Aseta seuraavat parametrit:

l Lähestymisetäisyys 9.5. Lähestymisetäisyydellä rataan lisätään
absoluuttinen etäisyys ennen ensimmäistä lastua.

l Sivusiirto 50.0%. Sivusiirrolla määritetään lastujen etäisyys X- ja Y-
akseleilla.
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l Radan minimisäde 2.5%. Mastercam käyttää tätä sädettä yhdessä
mikronoston ja ei-työstävän syötön kanssa laskeakseen 3D-kaariliikkeen
lastujen välille.

l % työkalun halkaisijasta 500.0. Mastercam ei luo nostoliikettä, jos
välimatka lastun loppukohdasta seuraavan lastun alkukohtaan on
pienempi kuin tämä arvo. Työkalu ei nouse ylös ja liikkuu lastujen välin
suoraan syöttönopeudella.

l Mikronoston etäisyys 0.0. Työkalu nousee paluuliikkeessä tämän
parametrin arvon verran.

l Ei-työstävä syöttö 0.0. Arvo määrittää työkalun paluuliikkeen nopeuden.

l Lastuamisjärjestys optimointi Ei. Viimeistelylastun aloituskohta
määritetään alkamaan viimeisimmästä työstetystä materiaalista.

l Työvara seinämillä 0.5. Arvolla määritetään pystysuoriin, työstettäviin
seinämiin jätettävä työvara.

l Työvara pohjapinnalla 0.0. Arvolla määritetään työstettäviin
pohjapintoihin jätettävä työvara.

27. Valitse Lähestymisliike-sivu.
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28. Aseta seuraavat parametrit:

l Kierteen säde 0.0. Asetetaan lähestymisliikkeen kaaren säde.

l Z-turvaetäisyys 0.0. Asetetaan lisäetäisyys, jota käytetään
lähestymisliikkeessä alaspäin.

l Porautumiskulma 0.0. Tällä määritetään lähestymisen
laskeutumiskulma ja kierreliikkeen nousu.

Tämä työstörata ei tunkeudu alas aihioon, joten lähestymisen
syöttö/nopeuksia ei tarvitse asettaa.

29. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.
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30. Aseta seuraavat parametrit:

l DeaktivoiNostotaso. Työkalu nousee tähän korkeuteen lastujen välillä.

l Muuta Aihion pinta ja Syvyys absoluuttiseksi. Määrityksillä
absoluuttiset arvot mitataan aina origosta 0,0,0.

31. Klikkaa Syvyys-painiketta palataksesi takaisin grafiikkaikkunaan.

Syvyyden arvolla määritetään lopullinen työstösyvyys ja alin syvyys, johon
työkalu tunkeutuu aihion sisällä. Tässä tapauksessa työstösyvyys on kappaleen
keskellä, koska dynaaminen jyrsintä käyttää koko työkalua.
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32. Valitse alla olevan kuvan ketju:

Valinnan jälkeen 2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna
avautuu automaattisesti. Syvyyden pitäisi olla -20.32.

33. Luo työstörata klikkaamalla OK 2D-suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -
valintaikkunassa.

Dynaaminen jyrsintä—2: Dynaaminen jyrsintä

40



41

34. Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

35. Tallenna tiedosto.
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4: Toisen dynaamisen jyrsintäradan luominen
Toinen dynaaminen jyrsintärata luodaan käyttämällä Jäännösmateriaali-valintaa.

1. Kun Dynaaminen jyrsintärata on Työstöradat-hallintaikkunassa valittuna,
valitse Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois.

Valinnalla piilotetaan ensimmäinen työstörata, jolloin toisen radan luonti
grafiikka-alueella on helpompaa.

2. Valitse Dynaaminen jyrsintä 2D-ryhmästäMill Työstöradat -välilehdellä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
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3. Klikkaa Valitse työstön ketjut kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

4. Valitse työstettävä alueeksi kuvan osoittama geometria: Käytä
Konstruktiotaso-painiketta valitaksesi koko ketjun.

Valittava ketju on sama kuin ensimmäisessä dynaamisessa radassa.

5. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.
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6. Varmista, että Työstöalueen valintatapana onUlkopuolelta.

7. Klikkaa Valitse väistön ketjut kohdasta Väistettävät alueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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8. Valitse alla olevan kuvan ketju väistettäväksi alueeksi. Aseta
ketjutusasetukseksi 3D.

Ketjun valitsemiseksi on kappaletta ehkä käännettävä.

9. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.

10. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

11. Valitse Työkalu-sivu
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12. Valitse työkaluluettelosta aiemmassa dynaamisessa radassa käytetty työkalu
END MILL WITH RADIUS - 20/R1.0.

13. Valitse Aihio-sivu.

14. Valitse Jäännösmateriaali.

Aktivoinnilla Mastercam laskee lastut vielä työstettävälle materiaalille.
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15. Aseta seuraavat parametrit:

l Jäännösmateriaalin laskenta: Yhdestä operaatiosta. Jäljellä oleva
aihio lasketaan yksittäisestä operaatiosta.

l Valitse operaatiolistasta 2D-suurnopeus (Dynaaminen 2D-jyrsintä) .

l Aseta Jäännösaihio säätö:Käytä laskettua. Tällä valinnalla ei säädetä
aihiomalllia.

16. Valitse Työstöparametrit-sivu.
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17. Kaikki muut työstörataparametrit ovat samat kuin edellisessä operaatiossa,
joten varmista, että parametrit vastaavat alla olevaa kuvaa.

18. Valitse Lähestymisliike-sivu.
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19. Tässäkinmuut työstörataparametrit ovat samat kuin edellisessä operaatiossa,
joten varmista, että parametrit ovat kuten kuvassa alla.

20. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.
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21. Aseta seuraavat parametrit:

l Syöttötaso 2.5. Tähän korkeuteen työkalu siirtyy pikaliikkeellä ennen
kuin tunkeutuu kappaleeseen porautumisnopeudella.

l Varmista, että Syöttötaso on Inkrementaalinen.

l Aihion pinta 0.0. Arvo on aihion yläpinta.

l Varmista, että Aihion pinta ja Syvyys ovat absoluuttisia.

22. Klikkaa Syvyys-painiketta palataksesi takaisin grafiikkaikkunaan.
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23. Valitse alla olevan kuvan osoittama kaari:

Kaaren valitsemiseksi on kappaletta ehkä käännettävä.

24. Valinnan jälkeen 2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna
avautuu automaattisesti. Syyvyyden tulisi olla -10.16.

25. Luo työstörata klikkaamalla OK 2D-suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -
valintaikkunassa.

26. Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:
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Huomaa, kuinka työstörata työstää materiaalia kappaleen päältä välttäen
kuitenkin piirrettä, joka valittiin väistöalueeksi.

27. Tallenna tiedosto.

5: Työstöratojen tarkastus
Seuraavaksi molemmat dynaamiset työstöradat tarkastetaanMastercam
Simulatorilla.

1. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

Valinnalla valitaanmolemmat dynaamiset radat.
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2. Valitse Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator avautuu.

Mastercam Simulatorin työstöradan tarkastuksessa kappaleen työstöä
voidaan simuloida käyttämällä solidia ja määriteltyä aihiota. Lopputuloksessa
näkyvät viimeistelty pinta ja mahdolliset törmäykset. Ohjelman virheet voidaan
yksilöidä ja korjata ennen varsinaista työstöä.
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3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita ja
Isometrinen. Mastercam Simulatorin tulisi vastata alla olevaa.

4. Tutki liikeluetteloa, jossa näkyy kaikki olennainen tieto tarkastettavista
työstöradoista.
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5. Dynaamisilla jyrsintäradoilla kappale työstetään annetuilla parametreilla
kuvassa näkyvässä ajassa.

6. Paina Työstä nähdäksesi molempien operaatioiden liikkeet.
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7. Kun olet tyytyväinen tuloksiin, sulje Mastercam Simulator.

8. Tallenna tiedosto.

Dynaamisilla radoilla poistetaan kaikki ulkopuolinen aihiomateriaali helposti ja
nopeasti ja valmistetaan kappale mille tahansa tulevalle työstöoperaatiollle.
Seuraavassa luvussa luodaan otsapinnan tasausrata.
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Tasaustyöstörata
Aihion tasauksella voidaan poistaa nopeasti materiaalia kappaleen päältä ja
luoda tasainen pinta tuleville operaatioille. Työstörata voi pohjautua joko
ketjutettuun geometriaan tai aktiiviseen aihioon.

Seuraavaksi luodaan tasausrata dynaamisella jyrsinnällä työstetylle
kappaleelle.

Tässä harjoituksessa opitaan
l Otsapinnan työstöradan luonti

l Esikatselemaan rataa ennen kuin se on luotu

l Tarkastamaan luotu työstörata

3



1: Tasaustyöstöradan luominen
1. Avaa harjoituskirjan tiedosto Tasaus tai käytä dynaamisen

jyrsintäharjoituksen tiedostoa.

2. Jos käytät aiemman harjoituksen tiedostoa, valitse Työstöradat-
hallintaikkunasta Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois. Valinnalla
piilotetaan kaksi dynaamista rataa, jolloin kuvaruudulla on enemmän tilaa.

3. Tallenna tiedosto nimellä Tasaus-xx, jossa xx-kirjainten paikalla on
nimikirjaimesi.

4. Valitse Tasaus Mill Työstöradat -välilehden 2D-ryhmästä.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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5. Aktivoi solidin valinta valitsemalla Solidit.

6. Aktivoi Sivu-valinta.

Valintaa käytetään solidin sivun valintaan.
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7. Valitse solidin sivu kuvan osoittamalla tavalla:

8. Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa.

2D Työstöradat - Tasaus -valintaikkuna aukeaa.

9. Valitse Työkalu-sivu
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10. Valitse työkaluluettelosta kahdessa aiemmassa dynaamisessa radassa
käytetty työkalu END MILL WITH RADIUS - 20 / R 1.0. Laajenna tarvittaessa
Työkalun nimi -kenttää nähdäksesi sen koko nimen.

11. Valitse Työstöparametrit-sivu.

12. Aseta seuraavat parametrit:
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l Tyyli Dynaamisesti. Asetuksella luodaan tehokas liike ulkoa sisäänpäin:
lastukuorma säilyy tasaisena työkalun tunkeutuessa ja poistuessa
materiaalista mahdollisimmän vähän.

l Työvara pohjapinnalla 0.0. Tässä määritellään pohjaan jätettävän
työvaran suuruus.

l Maks. sivusiirto arvoksi 50.0. Sivusiirrolla määritetään työstöradan
vierekkäisten lastujen etäisyys.

13. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

14. Aseta seuraavat parametrit:

l DeaktivoiNostotaso. Parametrilla asetetaan korkeus, johon työkalu
nousee lastujen välillä.

l Syöttötaso 2.5. Arvo määrittää korkeuden, johon työkalu siirtyy
pikaliikkeellä ennen tunkeutumistaan kappaleeseen
porautumisnopeudella.

Dynaaminen jyrsintä—3: Tasaustyöstörata

62



63

l Aihion pinta 0.2. Parametrilla määritetäänmateriaalin korkeus Z-
suunnassa.

Ennen kuin klikataanOK, työstörata esikatsellaan. Työstöradan esikatselulla
ennen generointia rataa voidaan tarvittaessa vielä muokata.

15. Valitse 2D-työstöradat - tasaus valintaikkunasta Työstöradan esikatselu.

16. Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

17. Klikkaa OK 2D-työstöradat - tasaus -valintaikkunassa ja generoi työstörata.

18. Tallenna tiedosto.
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2: Työstöratojen tarkastus
Nyt tarkastetaan yhdessä kaksi aikaisemman harjoituksen dynaamista rataa ja
tasausrata.

1. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

Valinnalla valitaan kaikki kolme rataa.

2. Valitse Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator avautuu.
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3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita ja
Isometrinen. Mastercam Simulatorin tulisi vastata alla olevaa.

4. Paina Työstä nähdäksesi operaatioiden liikkeet.

Kappaleen otsapinnalle jää poistettavaa materiaalia. Tämä oli odotettavissa.
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5. Tutki liikeluetteloa, jossa näkyy kaikki olennainen tieto tarkastettavista
työstöradoista. Dynaamiset jyrsintäradat työstävät kappaleen annetuilla
parametreilla kuvassa näkyvässä ajassa.

6. Käytä tarkastuksen Värejä vaihtaen asetusta helpottamaan työstöratojen
erottumista.
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Mastercam Simulator värikoodaa kunkin työstöradan, jolloin kunkin radan liike
erottuu paremmin. Kappaleen värit vastaavat värejä alareunan aikapalkissa.

7. Kun olet tyytyväinen tuloksiin, sulje Mastercam Simulator.

8. Tallenna tiedosto.

Dynaamisten ratojen ja tasausradan avulla kappale on nopeasti työstetty
viimeistelyoperaatioita varten. Seuraavaksi luodaan kaksi dynaamista profiilirataa.
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Dynaaminen profiilirata
Mastercamin dynaaminen profiilirata työstää materiaalia seinämistä ja
tukee suljettujen tai avoimien ketjujen käyttöä. Verrattuna perinteiseen
vastineeseensa se on huomattavasti tehokkaampi käyttäessään työkalun
koko lastuavaa pituutta.

Tässä harjoituksessa luodaan dynaaminen työstörata, jolla työstetään
kappaleen ulkopuoli.

Tässä harjoituksessa opitaan
l Kahden dynaamisen profiiliradan luominen

l Työstöratojen analysointi

l Luotujen työstöratojen tarkastaminen

4



1: Aihion määrittäminen
1. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen profiili.

2. Tallenna tiedosto nimellä Dynaaminen profiili-xx, jossa nimikirjaimesi
korvaavat kirjaimet xx.

3. Valitse Kone-välilehdeltäMill,Oletus.

4. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Aihion asetukset.

Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
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5. Valitse Aihion asetukset -välilehdeltä Aihiolaatikko.

Aihiolaatikko-toimintoikkuna avautuu.

6. Valitse kappale ja paina [Enter] tai klikkaa Lopeta valinta -painiketta.
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7. Aseta Z arvoon 14.0. Mastercam lisää pienenmääränmateriaalia aihion
päälle.

8. Luo aihiolaatikko klikkaamalla OK.

9. Hyväksy aihion asetukset klikkaamalla OK.

2: Ensimmäisen dynaamisen profiiliradan luominen
1. Valitse Dynaaminen profiili 2D-ryhmästäMill Työstöradat -välilehdeltä.
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Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

2. Klikkaa Valitse työstön ketjut kohdasta Työstettävät alueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3. Aktivoi solidin valinta valitsemalla Solidit.

Solidin ketjutusmenetelmällä voidaan valita ketjutukseen solidin osia.

4. Varmista, että Silmukka on valittuna.
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Silmukalla voidaan valita referenssisivun suljettu ketju.

5. Valitse alla näkyvä reuna. Zoomaa tarvittaessa lähemmäs.

Referenssisivun valinta -ikkuna avautuu. Tätä valikkoa voi käyttää mahdollisten
referenssisivujen läpikäyntiin kunnes päästään haluttuun vaihtoehtoon.

6. Varmista, että alla näkyvä sivu on valittuna:

Valitse tarpeen vaatiessa Toinen sivu selataksesi muita mahdollisia
referenssisivuja.
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7. Klikkaa OK palataksesi Ketjutus-valintaikkunaan.

Ketju näkyy alla olevan kuvanmukaisena:

Käännä ketjutussuunta tarpeenmukaan.

8. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.

9. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen profiili -valintaikkuna avautuu.

10. Valitse Työkalu-sivu

11. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.
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Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

12. Klikkaa Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.

13. Klikkaa työkalun suodatustyypiksi Ei.

14. Valitse Tappijyrsin -suodatin. Suodattimella varmistetaan valittavaksi vain
tasapäisia tappijyrsimiä.
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15. Klikkaa OK Työkaluluettelon suodatus -valintaikkunassa.

16. Valitse FLAT END MILL - 4 -työkalu.

17. Klikkaa valintaikkunanOK-painiketta.

18. Valitse Työstöparametrit-sivu.

19. Aseta seuraavat parametrit:

l Kompensoinnin suunta Vasen. Asetus siirtää työkalun työstöradan
suuntaan nähden oikealle tai vasemmalle.
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l Lähestymisetäisyys 5.0. Lähestymisetäisyydellä rataan lisätään
absoluuttinen etäisyys ennen ensimmäistä lastua.

l Ensimmäisen lastun offset 1.0. Tällä siirrolla varmistetaan, että
työkalu tunkeutuessaan aihioon ulkopuolelta ei poista materiaalia liikaa
työstöradan ensimmäisen lastun aikana.

l Sivusiirto 15.0%. Sivusiirrolla määritetään lastujen etäisyys X- ja Y-
akseleilla.

l Radan minimisäde 5.0%. Operaation työstöradan pienin säteen koko.

l Anna Työvara seinämillä ja Työvara pohjapinnalla valintojen arvoksi
0 (nolla). Työvaraa ei jätetä vaakasuoriin eikä pystysuoriin pintoihin.

20. Valitse Profiilin seinämä.

21. Aseta seuraavat parametrit:

l Aihota muokanneen työkalun säde 8.0.

l Aihota muokannut pinein työstöradan pyöristys1.0.

l Aihion paksuus 0.025.
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Molemmat parametrit auttavat määrittämään poistettavaa materiaalia.
Mastercam laskee poistettavanmateriaalin seinämillä näiden parametrien
avulla.

22. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.

23. Aseta seuraavat parametrit:

l Nostotaso, Aihion pinta ja Syvyys Absoluuttinen. Määrityksillä
absoluuttiset arvot mitataan aina origosta 0,0,0.

l Nostotaso 15.0. Parametrilla asetetaan korkeus, johon työkalu nousee
lastujen välillä.
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l Syöttötaso 3.0. Tähän korkeuteen työkalu siirtyy pikaliikkeellä ennen
kuin tunkeutuu kappaleeseen porautumisnopeudella.

l Aihion pinta 13.7. Parametrilla määritetäänmateriaalin korkeus Z-
suunnassa.

24. Klikkaa Syvyys-painiketta Grafiikkaikkuna avautuu.

Syvyyden arvolla määritetään lopullinen työstösyvyys ja alin syvyys, johon
työkalu tunkeutuu aihion sisällä. Tälle työstöradalla valitaan reuna.

25. Valitse alla näkyvä reuna:

Siirtymisparametrit-sivu palaa automaattisesti näkyviin. Syvyyden pitäisi olla
9.525.

26. Luo työstörata klikkaamalla OK 2D-suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -
valintaikkunassa.
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27. Työstöradan tulisi olla kuten kuvassa alla:

28. Tallenna tiedosto.

3: Toisen dynaamisen profiiliradan luominen
1. Valitse Dynaaminen profiili 2D-ryhmästäMill Työstöradat -välilehdeltä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
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2. Klikkaa Valitse työstön ketjut kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3. Aktivoi.Solidin valinta.

4. Aseta ketjutukseksi Liitetyt reunat.

Valinnan avulla voit valita toisiaan seuraavia reunoja.
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5. Zoomaa lähemmäs hiiren rullan avulla kuten kuvassa alla.

6. Ketju näkyy alla olevan kuvanmukaisena: Käännä tarvittaessa ketjutussuunta
klikkaamalla ketjutuksen valintaikkunan Käännä-painiketta.
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7. Valitse alla näkyvä ketju käyttämällä valintaikkunan Seuraava ja
Lisäasetukset -painikkeita.

8. Klikkaa Ketjutuksen valintaikkunassa Ketjun loppu.

Komento päättää ketjun, jolloin voit aloittaa uuden ketjun, joka ei ole
yhteydessä edelliseen.
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9. Valitse toinen osittainen ketju kuten alla:

10. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.

11. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen profiili -valintaikkuna avautuu.

12. Valitse Työkalu-sivu

13. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.
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14. Valitse FLAT END MILL - 8 -tappijyrsin.

15. Klikkaa valintaikkunanOK-painiketta.

16. Valitse Työstöparametrit-sivu.

17. Aseta seuraavat parametrit:

l Lähestymisetäisyys 12.0.

l Ensimmäisen lastun offset 3.0.
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18. Valitse Profiilin seinämä.

19. Aihota muokanneen työkalun säde 10.0.

20. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.
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21. Aseta seuraavat parametrit:

l Nostotaso 16.0 ja Absoluuttinen.

l Syöttötaso 3.0 ja Inkrementaalinen. Inkrementaaliset arvot ovat
riippuvuussuhteessa muihin parametreihin tai ketjutettuun geometriaan.

l Aihion pinta 9.525 ja Absoluuttinen.

l Syvyys 0.0 ja Inkrementaalinen.

22. Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.
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Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

4: Työstöratojen analysointi
Seuraavaksi työstöradat analysoidaan. Työstöradan analysoinnilla voidaan tarkastella
työstöradan ominaisuuksia, kuten koordinaatteja, suuntaa, operaationumeroita ja
muita tietoja liikuttamalla kursoria työstöradan yläpuolella.

1. Valitse Koti-välilehdeltä Analysoi Työstörata.
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2. Liikuta hiirtä ensimmäisen radan päällä:

Työstöradan analysointi kertoo operaation numeron, syöttöliikkeen,
karanopeuden, g-koodin, suoran pituuden ja jäähdytystavan koodin. Se näyttää
myös radan alkukohdan ja loppukohdan ja kohdan, jossa kursoria liikutetaan.

3. Jatka liikuttamalla kursoria työstöradanmuiden osien päällä. Kun olet
tyytyväinen, paina [Esc] tai Peruuta.
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5: Työstöratojen tarkastus
Seuraavaksi molemmat työstöradat tarkastetaan.

1. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

Komennolla valitaanmolemmat työstöradat tarkastettavaksi.
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2. Valitse Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator avautuu.
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3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita ja
Isometrinen kunnes kuvanto on kuten kuvassa alla:

4. Tutki liikeluetteloa, jossa näkyy kaikki olennainen tieto tarkastettavista
työstöradoista.
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Dynaamisten profiiliratojen ansiosta työstön kokonaisaika on noinminuutti.

5. Paina Työstä nähdäksesi molempien operaatioiden liikkeet.

6. Kun olet tyytyväinen tuloksiin, sulje Mastercam Simulator.

7. Tallenna tiedosto.

Seuraavassa luvussa luodaan kolme kuorintarataa.
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Kuorintarata
Kuorintarata, jossa työstötyylinä on dynaaminen kuorinta työstää
tehokkaasti materiaalia valittujen ketjujen väliltä. Työkalu liikkuu
työstöradalla dynaamisesti, paluuliike on kiihdytetty, dynaaminen ja työkalu
irti materiaalista.

Seuraavaksi luodaan yksi kuorintarata, kopioidaan se kahdesti ja muokataan
sitä.

Tässä harjoituksessa opitaan
l Luomaan kuorintarata

l Kopioimaan ja liittämään työstörata

l Muokkaamaan kopioituja työstöratoja

l Tarkastamaan luodut työstöradat

5



1: Aihion rajauksen luonti
1. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Kuorinta.

2. Tallenna tiedosto nimellä Kuorinta-xx, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet xx.

3. Valitse Kone-välilehdeltäMill,Oletus.

4. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Aihion asetukset.

Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
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5. Valitse Aihiolaatikko.

Aihiolaatikko-toimintoikkuna avautuu.

6. Valitse kappale ja paina [Enter] tai klikkaa Lopeta valinta -painiketta.

Tälle kappaleelle ei tarvitse luoda geometriaa. Aihiolaatikko hyväksytään
sellaisena kuin se on.

7. Luo aihiolaatikko klikkaamalla OK.

8. Hyväksy aihion asetukset klikkaamalla OK.
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2: Ensimmäisen kuorintaradan luominen
1. ValitseMill Työstöradat -välilehden 2D-ryhmästä Kuorinta.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

2. Aktivoi Solidit Ketjutuksen valintaikkunassa.
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3. Valitse Reuna ellei se ole jo valittuna.

Valintaa käytetään solidin reunan valintaan.

4. Klikkaa Näytä -välilehdeltä Läpikuultavuus.

Tällä säädellään kappaleen läpinäkyvyyttä ja helpotetaan ensimmäisen
työstöradan valintaa.
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5. Valitse kaksi alla näkyvää reunaa. Tarvittaessa voit käyttää Käännä-painiketta.

6. Vaihda Läpikuultavuus pois.

7. Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa.

2D suurnopeusrata - Kuorintarata -valintaikkuna avautuu.

8. Valitse Työkalu-sivu
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9. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

10. Klikkaa Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.

11. Varmista että suodatuksena on Tappijyrsin.

12. Hyväksy suodatus klikkaamalla OK Työkaluluettelon suodatus -ikkunassa ja
palaa Työkaluvalinta-ikkunaan.

13. Valitse FLAT END MILL - 12 -tappijyrsin.

14. Lisää työkalu klikkaamalla OK ja poistu työkaluvalinnasta.
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15. Valitse Työstöparametrit-sivu.

16. Aseta seuraavat parametrit:

l Sivusiirto 20.0%.

l Radan minimisäde 5.0%.

l Valitse Jatka poistumista ja aseta Lisäpoistumisetäisyydeksi 3.0.
Tällä lisäasetuksella voidaan hienosäätää työkalun kosketusta
materiaaliin työstön lopussa.
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17. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.

18. Aseta seuraavat parametrit:

l Aseta nostotasoksi 40.0.

l Syöttötaso 40.0.

19. Klikkaa Aihion pinta.

Nyt voit valita grafiikka-alueelta aihion yläpisteen.
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20. Valitse piste kuten alla:

Siirtymisparametrit-sivu palaa automaattisesti näkyviin. Aihion pinta on 38.1.

21. Luo työstörata klikkaamalla OK.

Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

22. Tallenna tiedosto.
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3: Kuorintaradan kopioiminen
Seuraavaksi kuorintaoperaatio kopioidaan Työstöradat-hallintaikkunassa kahdesti.

1. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 2D-suurnopeus (2D dynaaminen kuorinta)
työstörataa ja siirrä se hiirellä punaisen sijoitusnuolen alapuolelle.

2. Vapauta hiiren painike ja valitse avautuneesta valikosta Kopioi jälkeen.

Työstörata on kopioitu alkuperäisen alapuolelle. Työstöradat-hallintaikkunassa
on nyt kaksi dynaamista kuorintarataa.
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3. Siirrä punainen nuoli hiirellä kopioidun operaation alapuolelle.

4. Kopioi työstörata vielä kerran. Nyt Työstöradat-hallintaikkunassa on kolme
dynaamista kuorintarataa.

Työstöratojen kopioiminen ja liittäminen on hyödyllistä silloin, kun samalle
kappaleelle tarvitaan samanlaisia lastuja. Nämä työstöradat on ketjutettava
vielä uudelleen.
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5. Siirrä punainen nuoli hiirellä kolmannen työstöradan alapuolelle.

6. Tallenna tiedosto.
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4: Kopioitujen kuorintaoperaatioiden uudelleen ketjutus

Tässä harjoituksessa ketjutetaan uudelleen toinen kuorintarata.

1.
Valitse toisena olevan kuorintaradanGeometria.

Ketjutuksen hallintaikkuna avautuu.

Dynaaminen jyrsintä—5: Kuorintarata

108



109

2.
Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Ketjutuksen hallinnan ikkunaa ja valitse
Ketjuta uudelleen kaikki.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3.
Valitse alla olevan kuvan ketjut. Varmista, että ketjujen suunta on sama.
Ketjujen valitsemiseksi kappaletta on ehkä käännettävä tai valittava Näytä-
välilehdeltä Läpikuultava.
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Tällä tavoin koko työstörataa ei tarvitse luoda uudelleen, vaan uudelleen
ketjutus riittää.

4. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutuksen hallintaan.

5.
Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

Ennen kuin työstörata regeneroidaan, kolmaskin operaatio ketjutetaan
uudelleen.

6.
Valitse kolmannen kuorintaradanGeometria.
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Ketjutuksen hallintaikkuna avautuu.

7.
Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Ketjutuksen hallinnan ikkunaa ja valitse
Ketjuta uudelleen kaikki.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

8.
Valitse alla olevan kuvan ketjut. Varmista, että ketjujen suunta on sama.
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9. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutuksen hallintaan.

10. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.

11.
Klikkaa Työstöradat-hallintaikkunassa Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot.
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Toinen ja kolmas kuorintarata regeneroidaan uudelleen valittujen ketjujen
pohjalta.

Kaikkien kolmen työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

Dynaaminen jyrsintä—5: Kuorintarata



12. Tallenna tiedosto.

5: Työstöratojen tarkastus
Nyt kaikki kolme kuorintarataa tarkastetaan samalla kertaa.

1. Valitse kaikki Työstöradat-hallintaikkunan työstöradat klikkaamalla
Työstörataryhmä-1.
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2. Valitse Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator avautuu.
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3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita ja
Isometrinen kunnes kuvanto on kuten kuvassa alla:

4. Katso liikeluettelosta työstöratojen kokonaisaika.

5. Paina Työstä nähdäksesi operaatioiden liikkeet.

Dynaaminen jyrsintä—5: Kuorintarata

116



117

6. Kun olet tyytyväinen tuloksiin, sulje Mastercam Simulator.

7. Tallenna tiedosto.

Kun luodaan samanlaisia ratoja, kopioimalla ja liittämällä säästetään aikaa.
Seuraavaksi luodaan kaksi dynaamista optirouhinnan rataa ja yksi aihiomallin
operaatio.

Dynaaminen jyrsintä—5: Kuorintarata



118

Dynaaminen jyrsintä



119

Dynaaminen OptiRouhinta
3D pinnan suurnopeusradan optirouhinnassa käytetään erittäin tehokkaita,
nopeita ja älykkäitä rouhinnan algoritmeja, jotka perustuvat Mastercamin
2D-suurnopeustyöstön dynaamisen jyrsinnän liikkeisiin.

Tässä harjoituksessa luodaan kaksi työstömenetelmältään erilaista
dynaamisen optirouhinnan rataa ja aihiomallin operaatio.

Huomautus: Dynaamisen optirouhintarataharjoituksen tekemiseen
tarvitaan 3D-lisenssi.

Tässä harjoituksessa opitaan
l Aihionmäärittäminen

l Kahden dynaamisen optirouhintaradan luominen

l Aihiomallin luominen

6



1: Aihion määrittäminen
Seuraavaksi määritellään aihio, jota käytetään ensimmäiseen dynaamiseen
optirouhinnan rataan.

1. Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Dynaaminen_OptiRouhinta.

2. Tallenna tiedosto nimellä Dynaaminen OptiRouhinta-xx, jossa
nimikirjaimesi korvaavat kirjaimet xx.

3. Valitse Kone-välilehdeltäMill,Oletus.

4. Valitse käyttöliittymän vasemmasta alareunasta Tasot-hallintaikkuna. Jos
hallintaikkunaa ei näy, valitse Tasot Näytä-välilehdeltä.

Ennen kuin aihio luodaan, määritellään geometrian taso, jolle aihion geometria
sijoitetaan. Eri tasojen käytöstä on hyötyä silloin, kun kappaletiedostossa on
tuhansia suoria, kaaria, solideja tai pintoja, jotka halutaan erottaa toisistaan.
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5. Klikkaa Tasot-hallintaikkunassa Lisää uusi taso.

Luetteloon lisätään uusi taso, joka asetetaan päätasoksi.

6. Kaksoisklikkaa luodun tasonNimi-saraketta ja kirjoita nimeksi Aihion
geometria.

Tälle tasolle tallennetaan aihion asetuksissa luotava geometria.
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7. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Aihion asetukset.

Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.

8. Valitse Aihiolaatikko.

Aihiolaatikko-toimintoikkuna avautuu.
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9. Luo aihiolaatikko koko kappaleen ympärille ikkunoimalla kaikki alkiot:

10. Hyväksy valinta painamalla [Enter].
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11. Määritä Aihiolaatikko-toimintoikkunan parametrit seuraavasti:

l Muoto Lieriömäinen.

l Akseli Z.

l Korkeus 102.00. Kappaleen yläpuolelle lisätään hieman aihiota.

12. Aktivoi Geometrian luonti -ryhmästä Suoria ja kaaria.
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Tällä parametrilla luodaan aihionmuotoon perustuvia suoria ja kaaria. Sitten
tätä geometriaa käytetään ensimmäisessä dynaamisen optirouhintaradan
luomisessa.

13. Luo aihiolaatikko klikkaamalla OK.

14. Klikkaa Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkunassa OK-painiketta.

Aihio näkyy kappaleen ympärillä punaisena katkoviivana. Aihiolaatikolla luotu
geometria onmyös näkyvissä.

2: Ensimmäisen työstöradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan ensimmäinen äskeistä aihion rajausta käyttävä
dynaaminen optirouhintarata.

Dynaaminen jyrsintä—6: Dynaaminen OptiRouhinta



1. ValitseMill työstöradat -välilehden 3D-ryhmästä Optirouhinta.

Pinnan suurnopeustyöstöradat - Dynaaminen optirouhinta -valintaikkuna
avautuu.

2. Klikkaa Valitse alkiot -nuolipainiketta kohdassa Työstettävä geometria.
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Valitse ikkunoimalla tai pikanäppäimillä kappaleen runko työpinnoiksi. Tee
valinta alla olevan kuvanmukaisesti.

3. Paina [Enter] tai valitse Lopeta valinta.

Mallin geometria -välilehti palautuu näkyviin.

4. Koska olemme luomassa rouhintarataa, anna seuraavat aihiomäärät
seinämiin ja pohjaan. Kenttä aktivoituu kaksoisklikkaamalla.

l Anna Seinämät-kenttään 0.3.

l Anna Pohja-kenttään 0.3.
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5. Valitse Työkalun ohjaus -sivu.

6. Klikkaa Rajauksen reunat -valintanuolta.

Grafiikka avautuu näkyviin ja voit rajata työkalun liikkeitä valitsemalla yhden tai
useamman käyrän suljetun ketjun.
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7. Valitse grafiikkaikkunassa geometria aihion rajauksen yläpuolella. Ketjutuksen
valintaikkunnan Rautalanka-tila on aktivoitava.

8. Klikkaamalla OK Pinnan suurnopeustyöstöradat - Dynaaminen optirouhinta -
valintaikkunan Työkalun ohjaus -sivu avautuu.

9. Aseta työstöalueenmenettelytavaksi Ulkopuolelta.

Ulkopuolelta-asetuksella työstetään rajauksen ulkopuolella sisäänpäin. Tapa
sopii hyvin onkaloiden työstöön.
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10. Valitse Työkalu-sivu

11. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

12. Valitse Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.

13. Klikkaa työkalun suodatustyypiksi Ei.

14. Valitse suodattimeksi Pyöristettypäinen. Suodattimella varmistetaan
valittavaksi pyöristettypäisiä työkaluja.

15. Klikkaa OK Työkaluluettelon suodatus -valintaikkunassa.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

16. Valitse Työkaluvalinta-ikkunassa END MILL WITH RADIUS - 20/R2.0
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17. Klikkaa OK Työkaluvalinta-ikkunassa lisätäksesi työkalun työstörataan.

18. Valitse Työstöparametrit-sivu.

19. Aseta seuraavat parametrit:

l Ylöspäin askeleiden optimointi Taskuittain. Ensin työstetään kaikki
askeleet yhdessä taskussa ja sitten siirrytään seuraavaan taskuun. Kun
Z-tason askeleet on työstetty, Mastercam työstää seuraavaksi lähimmät
askeleet turvallisimmassa järjestyksessä.

l Sivusiirto 30.0%. Sivusiirrolla määritetään lastujen etäisyys X- ja Y-
akseleilla.
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l Syvyysaskel 150.0%. Tällä määritetään Z-syvyys toisiaan seuraavissa
lastuissa.

l Aktivoi Askel ylös -parametri ja kirjoita 15.0. Mastercam laskee ja lisää
ylösaskeleet radan lastuntaan (+Z).

l Työstöradan minimisäde 10.0%. Operaation työstöradan pienin säteen
koko.

l Mikronoston etäisyys 0.0.

l Ei-työstävä syöttö 100.0. Arvo määrittää työkalun paluuliikkeen
nopeuden.

l % työkalun halkaisijasta 10000.0.

20. Valitse Siirtymiset-sivu.

21. Aseta seuraavat parametrit:
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l Kierteen säde 9.0. Asetetaan lähestymisliikkeen kaaren säde.

l Ohita pienemmät taskut kuin 13.2. Tällä arvolla määritellään taskun
minimikoko, jolle Mastercam luo lastuntaa. Tällä voidaan ratkaista
ongelma, jossa Mastercam uskoo taskun olevan riittävän suuri työkalulle,
mutta lähestymisliike on niin tiivis, että työkalu porautuumateriaaliin.

22. ValitseSiirtymisparametrit-sivu.

23. Aseta seuraavat parametrit:

l Valitse Nostot-alasvetovalikostaMinimietäisyys. Parametrilla luodaan
suurnopeuksisia kiertoja nostoliikkeeseen ja siitä pois.
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l Merkitse Tulosta syöttöliikkeenä ja kirjoita 12500.0. Komennolla
määritetään lastujen välinen liike syöttöliikkeeksi pikaliikkeen sijaan.
Tämä voi olla tarpeellista, jos työkalu liikkuu lastun aikana
epäsäännöllisesti kappaleen eri kohtiin.

l Rampin korkeus 1.0. Asetuksella annetaan rampin korkeus
siirryttäessä uudelle alueelle.

24. Luo työstörata klikkaamalla valintaikkunassa OK.

25. Työstöradan tulisi olla seuraavanlainen:

26. Tallenna tiedosto.

3: Aihiomallin luominen
Seuraavaksi luodaan aihiomallin operaatio, jossa lähteenä käytetään edellistä
operaatiota. Sitten aihiota käytetään toisessa dynaamisen optirouhinnan radassa,
jolla poistetaan vielä jäljellä oleva aihiomateriaali.
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1. Klikkaa Työstöradat-hallintaikkunassa Näytä vain valitut työstöradat.

Näkyviin jäävät valitut työstöradat. Grafiikkaan jää myös enemmän tilaa
tulevaa työstörataa varten.

2. Valitse Mill Työstöradat -välilehdeltä Aihiomalli.

Aihiomallin valintaikkuna avautuu.

3. Nimeä aihio-operaatioOP1 aihioksi.
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Nimeämisestä on hyötyä erityisesti silloin, kun kappaleessa on useita
aihiomallioperaatioita.

4. Valitse väriksi 128.

Värien avulla aihiomalli erottuu solidista tai pintamallista.

5. Valitse Aihiolaatikko.

Aihiolaatikko-toimintoikkuna avautuu.
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6. Valitse koko kappale. Älä valitse aihion geometriaa, joka luotiin aiemmalle
aihiomallille. Piilota tarpeen vaatiessa Aihion geometria -taso.

7. Paina [Enter] tai valitse yleisvalintapalkin alapuolelta Lopeta valinta.
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8. Määritä Aihiolaatikko-toimintoikkunan parametrit seuraavasti:

l Muoto Lieriömäinen.

l Korkeus 102.00.

l Akseliksi Z.

9. Hyväksy valinnat klikkaamalla OK ja palaa Aihiomalli-valintaikkunaan.
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10. Valitse Lähdeoperaatiot-sivu.

11. Valitse lähdeoperaatioksi Pinnan suurnopeus (Dynaaminen OptiRouhinta)
-työstörata.

Aihiomalli luodaan valitun operaation ja Aihionmäärittely -sivulla annettujen
parametrien pohjalta.

12. Luo aihiomallioperaatio klikkaamalla OK. Mallin laskenta voi kestää jonkin
aikaa.
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13. Aihiomallin tulisi olla kuten kuvassa alla:

14. Tallenna tiedosto.

4: Toisen työstöradan luominen
Toinen luotava työstörata käyttää edellisessä harjoituksessa luotua aihiomallia.
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1. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

2. Klikkaa Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois. Valinnalla luodaan
grafiikka-alueelle tilaa piilottamalla kaikki valitut työstöradat.

3. ValitseMill työstöradat -välilehden 3D-ryhmästä Optirouhinta.

Pinnan suurnopeustyöstöradat - Dynaaminen optirouhinta -valintaikkuna
avautuu.

4. Klikkaamalla Valitse alkiot -nuolipainiketta kohdassa Työstettävä geometria
palataan grafiikkaan valitsemaan työpintoja.
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5. Piilota Tasojen hallintaikkunassa Caps-taso ja aseta Stock geometry -taso
näkyviin helpottamaan työpintojen valintaa.

6. Tee valinta alla olevan kuvanmukaisesti..

7. Paina [Enter] tai valitse Lopeta valinta.
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Pinnan suurnopeustyöstöradat - Dynaaminen optirouhinta -valintaikkuna
avautuu.

8. Valitse Työkalun ohjaus -sivu.

9. Klikkaa Rajauksen reunat -valintanuolta.

Grafiikka avautuu näkyviin ja voit rajata työkalun liikkeitä valitsemalla yhden tai
useamman käyrän suljetun ketjun.
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10. Valitse grafiikkaikkunassa geometria aihion rajauksen yläpuolella.

11. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.
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12. Työkalun keskiön rajauksella voidaan ohjata työkalun sijaintia kappaleen
reunan ympärillä tai työstettävällä alueella.

l Aseta Kompensointisuunta Ulospäin. Näin asetamme työkalun
ulkoreunan rajaukseksi.

l Offset etäisyys 10.0. Valinnalla säädetään kompensoinnin suuruutta.

13. Valitse Työkalu-sivu

14. Napsauta Valitse kirjastosta -painiketta.
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15. Valitse Työkaluvalinta-ikkunassa END MILL WITH RADIUS - 10/R1.0

16. Lisää työkalu rataan klikkaamalla OK.

17. Valitse Aihio-sivu.

18. Valitse Jäännösmateriaali.

Aktivoinnilla Mastercam laskee lastut vielä työstettävälle materiaalille.
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19. Aseta seuraavat parametrit:

l Jäännösmateriaalin laskenta: Yhdestä operaatiosta.

l Valitse operaatioluettelosta Aihiomalli - OP1 aihio.

l Aseta Jäännösaihio säätö:Ohita pienet nyppylät.

l Aseta etäisyydeksi 1.0. Tätä valintaa käytetään komennonOhita
pienet nyppylät yhteydessä. Mastercam tulostaa lastuja, joilla
poistetaan runsaasti materiaalia.

20. Valitse Työstöparametrit-sivu.
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21. Aseta seuraavat parametrit:

l Ylöspäin askeleiden optimointi Seuraavaksi lähin. Mastercam
siirtyy lähimpään seuraavaan lastuttavaan siitä, mitä viimeksi työstettiin.

l Sivusiirto 30.0%.

l Syvyysaskel 150.0%.

l Sivusiirto 30.0%.

l Työstöradan minimisäde 10.0%.

l Liike > hyppäys, nostaen Väistettäessä rajausta. Lisää nostoja
risteävien rajausten väistämiseksi (koukkauksen rajausta tai vielä
jyrsittävänmateriaalin rajausta).
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22. Valitse Siirtymiset-sivu.

23. Kierteen säde 5.5.

24. Luo dynaaminen optirouhintarata klikkaamalla OK.

Dynaaminen jyrsintä—6: Dynaaminen OptiRouhinta



Työstöradan tulisi näyttää seuraavan kuvanmukaiselta:

25. Tallenna tiedosto.

5: Aihion ja työstöratojen tarkastus
Seuraavaksi työstöradat ja aihiomalli tarkastetaanMastercam Simulatorilla.
Työstöratojen tarkastuksessa kappaleen työstöä voidaan simuloida käyttämällä
solidia ja määriteltyä aihiota.
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1. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

2. Klikkaa Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator avautuu.
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3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja vaihda kuvanto
isometriseksi ja sovita kappale niin, että se on kuten kuvassa alla.

4. Klikkaa Työstä-painiketta tai paina [R]-näppäintä.
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5. Katso liikeluettelosta työstöratojen kokonaisaika.

6. Kun olet tyytyväinen tarkastukseen, sulje Mastercam Simulator.

7. Tallenna tiedosto.
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Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Dynaaminen jyrsintä harjoitukset. Harjoituskirjan
jälkeen suosittelemme tutustumista Mastercaminmuihin ominaisuuksiin ja
toimintoihin.

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam
harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja
löytyy mastercam.fi -websivulta.

Mastercam tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavanmateriaalin avulla:

l Mastercam Dokumentaatio—Mastercamin asennusohjelma asentaa
Mastercam 2018 käyttöön hyödyllisiä oppaita \Documentation-kansioon.

l MastercamMastercam ohje—Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla
Ohje, Sisältö Mastercamin valikosta tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä..

l MastercamMastercam jälleenmyyjä—Mastercam-edustajasi vastaa
kysymyksiisi liittyenMastercam -tuotteeseen.

l Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa
voi myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa
yhteyttä ensinmaahantuojaan info@zenex.fi.

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 Treeni— Suomenkielinen interaktiivinen oppimisympäristö, johin koko ajan
lisätään uusia harjoituksia. www.emastercam.fi
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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 jostakinmuusta 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.

http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam/
https://www.linkedin.com/company/cnc-software?trk=company_logo
https://plus.google.com/+mastercam
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/mastercam
https://www.facebook.com/Mastercam/
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