
Mastercam Lathe 
harjoituskirja
Syyskuu 2016



Mastercam® 2017 Lathe harjoituskirja

Päivämäärä: Syyskuu 2016
Copyright © 2016 CNC Software, Inc.—  Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmisto: Mastercam 2017

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

 

Varmista, että 
sinulla on 
viimeisimmät 
tiedot.

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

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


Mastercam 2017 
for SOLIDWORKS 
Tutorial (Lathe)
May 2016



Mastercam® 2017 MCfSW Lathe Tutorial

Date: May 2016
Copyright © 2016 CNC Software, Inc.— All rights reserved.
Software: Mastercam 2017 for SOLIDWORKS

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

 

Varmista, että 
sinulla on 
viimeisimmät 
tiedot.

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

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


   iii
Sisällysluettelo

Johdanto ..............................................................................................................  5

 Tässä harjoituskirjassa opitaan ................................................................... 6

Yleiset vaatimukset ........................................................................................ 6

1. Yleiset asetukset .................................................................. 9
 Työn aloittaminen ......................................................................................... 9

 Koneenmäärittelyn lataaminen............................................................ 12

 Kappaleen kääntäminen ...................................................................... 14

 Lathen koordinaatiston käyttö............................................................. 18

 2D CAD -geometrian luonti.................................................................. 19

 Aihion asettaminen pääkaralle ............................................................ 22

 Istukan leukojen määrittely ................................................................. 26

2. Otsan sorvaus, rouhinta ja ulkohalkaisijan viimeistely ......  29

 Kappaleen otsapinnan sorvaus............................................................ 29

 Ulkohalkaisijan rouhinta ...................................................................... 32

 Viimeistely .......................................................................................... 38

 Työstöratojen simulointi...................................................................... 40

3. Urien ja kierteiden lisääminen............................................  45

 Ulkohalkaisijan pistosorvaus: useita ketjuja ........................................ 46

 Ulkohalkaisijan pistorsorvaus: vain rouhintalastu................................ 51

 Viimeistely upottavan liikkeen parametreilla ....................................... 53

 Kierreradan lisääminen........................................................................ 59

 Työstöratojen tarkistus ....................................................................... 65

4. C-akselin porausoperaatiot.................................................  69

 Porausgeometrian luominen................................................................ 69



iv  MASTERCAM 2017
 Uuden työstörataryhmän lisääminen................................................... 73

 C-akselin porausoperaation luominen.................................................. 74

 Porausoperaation kopioiminen ............................................................ 80

 Porausparametrien muokkaaminen ..................................................... 81

5. Katkaisu ja aihion kääntö....................................................  85

 Kappaleen katkaisu.............................................................................. 85

 Aihion käännön ohjelmointi ................................................................. 89

6. Sisähalkaisijan työstö .........................................................  95

 Uusien työkalujen luominen Sorvausyökalujen hallinnalla ................... 95

 Kappaleen takapinnan työstäminen................................................... 103

 Ensimmäisen reiän poraaminen......................................................... 104

 Toisen reiän poraaminen ................................................................... 106

 Kolmannen reikäkoon rouhinta ja viimeistely..................................... 109

 Sisäpuolisen kierteen lisääminen ...................................................... 114

 Tarkastuksen leikkaustoiminnot ........................................................ 117

7. Postprosessointi................................................................  123

 Työkalujen uudelleen numeroiminen ................................................. 123

 Postprosessointi................................................................................ 125

Yhteenveto ...................................................................................................... 126

 Mastercam tiedonlähteitä........................................................................ 126

 Mastercam oppaat ................................................................................... 127

Yhteystiedot ............................................................................................... 127



Johdanto

MastercamLathe on kattava, työstöradoiltaan 
tehokas ja teknisesti kehittynyt sorvauksen 
käyttöliittymä. Tässä harjoituskirjassa 
luodaan Mastercam 2017 -ohjelmalla yleisiä 
sorvauksen, jyrsinnän (c-akseli käytössä) ja 
aihionhallinnan operaatioita, joilla voidaan 
työstää letkusuuttimen profiili. Kappaleen 
ohjelmointi sisältää sorvauksen perusoperaa-
tioita, kuten otsansorvausta, rouhintaa, 
viimeistelyä, urantyöstöä ja kierteytystä.

Lesson 2Luvusta 2 lähtien piirustuksissa 
kunkin luvun alussa ovat mitat, joita työs-
töratojen luomiseen tarvitaan. Harjoitus-
kirjan kansiossa ovat alkuperäiset 
SOLIDWORKS™-kappaleet, joita harjoi-
tuskirjassa käytetään

 Suutin - 2.SLDPRT 
Kansio sisältää myös valmiiksi ohjelmoidut, jokaisen luvun jälkeiset kappaletiedostot

 Letkusuutin - sisäosa - L1.mcam 
 Letkusuutin - sisäosa - L2.mcam

 Letkusuutin - sisäosa - L3.mcam

 Letkusuutin - sisäosa - L4.mcam

 Letkusuutin - sisäosa - L5.mcam

 Letkusuutin - sisäosa - L6.mcam

 Letkusuutin - sisäosa - L7.mcam

Tallenna nämä tiedostot (puretut tiedostosta  Sorvaus-2017.zip) mihin tahansa, 
sinulle parhaiten sopivaan kansioon, mutta varmista, että säilytät myös alkuperäiset 
kopiot. 

Mastercam on kokonaisvaltainen, laaja-alaisia työstöratkaisuja sisältävä CAD/CAM-
ohjelma. Harjoituskirjan käyttö edellyttää vain perustietoja Mastercamista, ja sen 
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päämääränä on toimia johdatuksena Latheen. Voit käyttää tämän harjoituskirjan 
lopussa esiteltyjä lähteitä Lathen ja Mastercamin lisäopiskeluun. 

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Asettamaan työ luomalla aihiomalli ja kiinnitykset.
 Siirtämään solidi työstettävään asentoon ja luomaan tarpeellinen 2D-

geometria.
 Luomaan ja editoimaan työkaluja kappaleen operaatioiden ja mittojen 

vaatimusten mukaisesti.

HUOMATUS: Harjoituskirjan työkalujen numerointi perustuu seuraavan 
oletustyökalukirjaston oletusasetuksiin: Lathe_mm.Tooldb. Omilla työkaluil-
lasi saattaa olla toisenlainen numerointi.

 Ohjelmoimaan operaatiot, joita käytetään kappaleen sisäpuolisiin ja 
ulkopuolisiin halkaisijoihin.

 Käyttämään Mastercamin tarkastustyökaluja ja postprosessointia työn 
tarkastamiseen.

Harjoituskirjaan läpikäyntiin kuluu arviolta: 5 tuntia

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows∆-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin Demo/

opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (emcam) on erilainen kuin 
Mastercamin teollisuusversiossa (mcam) ja Mastercamin joitain 
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi 
käyttää.

 Kunkin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin 
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä. 

 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa 
neuvota toisin, tallenna tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin 
muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee Mastercam työasemalta.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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 Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys. 
Kaikki videot ovat katseltavissa Mastercam Youtube-kanavalta: 
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.

 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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LUKU 1

1Yleiset asetukset

Ennen kuin kappaleelle luodaan työstöratoja, Mastercamille ja kappaletiedostolle on 
tehtävä tiettyjä esivalmisteluja. Tällaisiin valmisteluihin kuuluvat koneenmäärittely ja 
aihion määrittäminen.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan kappaletiedosto ja suuntaamaan kappale.
 Valitsemaan työstökone.
 Luomaan 2D CAD -kappalegeometria.
 Määrittämään aihio.
 Lisäämään istukan leuat.

Työn aloittaminen
Harjoituskirjan mukana on tiedostoja, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen. Nämä 
tiedostot löytyvät harjoituskirjan Kappaleet-kansiosta. Tallenna tiedostot haluamaasi 
kansioon, mutta varmista, että tallennettuna on ainakin yksi muokkaamaton kopio-
sarja. Määritä Mastercam tätä harjoituskirjaa varten seuraavasti.
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 Konfigurointitiedoston valinta
1 Käynnistä Mastercam haluamallasi 

tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin 
ikonia työpöydällä.
tai

 Valitse Mastercam Windowsin 
Käynnistä –valikosta.

2 Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:

a Klikkaa Tiedosto-välilehteä.

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

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

d Klikkaa OK.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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 2017Mastercam Simulatorin käyttöönotto
Tämän harjoituskirjan simulointitehtävissä käytetään Mastercam Simulatoria. 
Mastercam 2017 -versiossa voidaan Työstöratojen hallinnasta avata joko uusin 
simulointi tai varhaisempi versio (perinteinen simulointi). Vaihda Mastercamin 
oletussimuloinniksi uudempi simulointisovellus seuraavalla tavalla. 

1 Valitse Käynnistä, Kaikki 
sovellukset, Mastercam Mastercam 
2017, Advanced Configuration.

2 Valitse Simulointi.

3 Poista perinteinen simulointi käytöstä valitsemalla pudotusvalikosta Ei 
käytössä.

4 Valitse OK. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA



12  MASTERCAM 2017 / Yleiset asetukset
Koneenmäärittelyn lataaminen
Kappaletiedostossa täytyy olla ainakin yksi koneryhmä ennen kuin työstöratoja 
voidaan luoda. Mastercam luo koneryhmän automaattisesti kullekin Koneen tyyppi -
valikosta valitulle koneelle. Seuraavaksi tutustumme koneenmäärittelyn valitsemiseen.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto, Suutin-2.SLDPRT.

Valitse alasvetovalikosta Kaikki 
tiedostot (*.*)  nähdäksesi kaikki 
tiedostot niiden tyypistä 
riippumatta. 

2 Tallenna tiedosto nimellä 
Letkusuutin - sisäosa.mcam.

Tallennuksella varmistat alkuperäisen tiedoston säilymisen.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 



KONEENMÄÄRITTELYN LATAAMINEN   13
3 Valitse kone-välilehdeltä koneen tyypiksi Lathe ja edelleen Oletus.

Luettelossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat koneenmäärittelyt. Tässä 
harjoituskirjassa käytetään Mastercam Lathe -oletuskonetta. Tavallisesti 
valitsisit sen koneen, jossa kappale on tarkoitus työstää.

VIHJE: Jos haluat muokata koneluetteloa, valitse koneen tyyppi ja  
Listan järjestely. Lisätietoja kulloinkin näkyvästä valintaikkunasta, saat 
klikkaamalla valintaikkunan Ohje-painiketta.

 Nimeä koneryhmä uudelleen
Koneryhmiin tallennetaan kaikki tietyn työstökoneen työt Jos esimerkiksi jotkut 
työstöradat ajetaan sorvilla ja toiset työstöradat jyrsinkoneessa, luodaan 
yksinkertaisesti toinen koneryhmä. Kuhunkin koneryhmään voidaan tallentaa 
omat asetusarvot ja kussakin koneryhmässä voidaan käyttää erilaisia 
työstöratojen oletusasetuksia. Kunkin ryhmän työstöradoista postprosessoidaan 
erilliset NC-tiedostot. 

Mastercamissa koneryhmiä voidaan luoda niin monta kuin työn organisointi sitä 
edellyttää.

1 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella koneryhmää ja valitse valikosta Ryhmät, 
Nimeä uudelleen.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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Mastercam korostaa muutettavan koneryhmän nimen.

2 Kirjoita koneryhmälle uusi nimi.

Koneryhmän nimi voi olla mikä 
tahansa, mutta luontevaa on valita 
nimi, joka kuvaa työstökonetta ja 
siinä tehtäviä operaatioita.

3 Tallenna tiedosto valitsemalla 
Tiedosto, Tallenna.

Kappaleen kääntäminen
Ennen kuin kappaletta työstetään, geometria suunnataan työstökoneen edellyttämään 
asentoon. Seuraavaksi käännetään kappalegeometria Mastercamin dynaamisella akse-
listosymbolilla tyypilliseen vaakasuoraan sorvausasentoon.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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1 Painamalla [F9] akselit näkyvät. 

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja muuta kuvanto isometriseksi. Piennenä 
zoomaamalla nähdäksesi origon tarkemmin.

3 Valitse Muodosta-välilehdeltä Dynaaminen.

Dynaaminen-toimintoikkuna avautuu.

4 Valitse kappale ja paina [Enter] tai 
klikkaa Lopeta valinta -painiketta.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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5 Aseta akselistoikoni Autocursorilla 
origoon. 

Lisätietoja Autocursorin käytöstä on 
Mastercamin ohjeessa.

VIHJE: Vuorovaikutteista akselistosymbolia tai sen avulla 
valittua geometriaa voidaan siirtää, kiertää ja suunnata 
suhteessa geometriaan. Vaihtopainikkeesta symbolin vieressä 
voidaan valita, muokataanko geometriaa vai symbolia.
Oletusasetuksena symbolin asettamisen jälkeen on geometrian muok-
kaus.

6 Varmista, että toimintoikkunassa on 
valittuna Siirrä.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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7 Kierrä geometriaa 90 astetta, siten 
että se pituudeltaan on X-akselilla 
valitsemalla keskimmäinen osa 
kaarisäätimestä.

Kierrä symbolia hiirellä tai kirjoita 90 
näytön datakenttään. 

Toimintoa voidaan esikatsella grafiikassa.

8 Klikkaa toimintoikkunassa OK ja luo 
uusi operaatio.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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9 Valitse kappale uudelleen ja kierrä 
sitä 90 astetta niin, että reikä on Z-
akselin suuntainen. 

Käytä samaa menetelmää kuin 
kohdassa 4 – 7.

10 Hyväksy siirto klikkaamalla OK.

11 Poista siirron värit klikkaamalla 
Palauta värit.

12 Tallenna tiedosto.

Lathen koordinaatiston käyttö
Perinteisesti sorvaussovelluksissa käytetään hyvin erilaista koordinaatistojärjestelmää 
kuin jyrsinnän sovelluksissa. Kolmiulotteisen (3D) XYZ-akseliston sijaan sorvauksen 
tyypillinen koordinaatiosto on kaksiulotteinen (2D), jossa työkaluakseli on kohtisuo-
rassa kara-akseliin (Z) eikä yhdensuuntainen kuten jyrsinnässä. Toisin sanoen, 

 Halkaisijan (D) akseli sorvauksessa vastaa Y-akselia jyrsinnässä.
 Z (pituus) -akseli sorvauksessa vastaa X-akselia jyrsinnässä. 

Mastercamissa on erityiset sorvauksen konstruktiosuunnat, joiden avulla voit työsken-
nellä sädekoordinaateilla tai halkaisijakoordinaateilla. Tavallisen 2D-sorvauksen koor-
dinaatistojärjestelmän valitsemiseen käytetään Suuntien hallintaa.

1 Aseta Suunnat-hallintaikkuna 
päällimmäiseksi klikkaamalla 
Suunnat-välilehteä.

VIHJE: Jos hallintaikkunaa ei näy, valitse se Näytä-välilehden hallinta-
ryhmästä.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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2 Ota vasemman yläneljänneksen 
koordinaatisto käyttöön klikkaamalla 
+D +Z -riviä C-sarakkeesta.

Tilarivin ilmaisimet päivittyvät uusien asetusten mukaiseksi. Sen hetkinen 
kuvanto näkyy grafiikka-alueen vasemman alakulman symbolissa.

Oletuksena on, että työkalutaso seuraa konstruktiotason asetusta. Perinteisissä 2D-
sorvaussovelluksissa työkoordinaatiston voi jättää järjestelmän päältä-suunnaksi. 

VIHJE: Jos haluat työskennellä 
jollakin muulla neljänneksellä tai 
säde-koordinaattein (XZ), valitse 
Suuntien hallinnasta Valitse sorvaus-
suunta.

2D CAD -geometrian luonti
Letkusuutin - sisäosa.mcam  -tiedosto on tuotu solidi, jossa ei ole rautalankageo-
metriaa. Sorvausratojen luomiseen Mastercamissa tarvitaan kaksiulotteinen geometria. 
Seuraavaksi opitaan luomaan kaksiulotteinen profiili solidista. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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 Luo taso uutta profiilia varten
Kappaleen geometrian järjestämiseen käytetään tasoja. Kun tiedostot 
järjestellään tasoiksi, on helpompi säädellä sitä, mitkä piirustuksen kohdat ovat 
näkyvissä ja valittavissa. Seuraavaksi luodaan taso 2D-profiilille, ja tason jälkeen 
luodaan itse profiili. 

1 Avaa Tasot hallintaikkuna 
klikkaamalla Tasot-välilehteä.

2 Luo uusi päätaso kirjoittamalla 2 ja 
Sorvausprofiili Numero- ja Nimi-
kenttiin.

Taulukossa näkyy uusi taso, jossa 
alkioiden lukumäärä on nolla. 
Sininen merkki ilmaisee, että taso on 
uusi päätaso.

Aktiivinen taso näkyy Koti-
välilehdellä.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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 Profiilin luominen
1 Valitse Rautalanka-välilehdeltä Sorvausprofiili.

2 Valitse kappale kehotteen mukaisesti. Paina [Enter] tai klikkaa Lopeta valinta.

Sorvausprofiili-valintaikkuna aukeaa.

3 Valitse laskentamenetelmäksi 
Pyörähdys.

 Pyörähdyksessä profiili luodaan 
pyöräyttämällä profiili akselin 
ympäri. 

 Viipaloinnissa profiili luodaan 
poikkileikkaamalla geometria XY-
suunnassa. 

4 Pienennä kolmioinnin toleranssi 
arvoon 0.01.

5 Valitse tarvittaessa Ylempi profiili.

6 Klikkaa OK. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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7 Palaa Tasojen hallintaan ja tarkastele profiilia piilottamalla Taso 1. (Näet 
profiilin klikkaamalla X Näkyvä-sarakkeessa).

Yläpuolisessa kuvassa näkyy kappale Päältä-kuvannossa.

8 Tallenna tiedosto.

Aihion asettaminen pääkaralle
Seuraavaksi opetellaan luomaan kappaleen aihio, asettamaan aihiolle työ- ja tartunta-
varat ja sijoittamaan aihio Z-akselille oikein.

Kun aihio luodaan ennen pakan leukoja, aihion sijoittaminen suhteessa kappaleeseen 
on helpompaa. Sitten, kun leuat luodaan, voidaan valita, sijoitetaanko leuat automaat-
tisesti suhteessa aihioon

 1 Laajenna Työstöradat-
hallintaikkunan Ominaisuudet-
ryhmä ja avaa Koneryhmän 
ominaisuuksien valintaikkunan 
Aihion asetukset -välilehti 
klikkaamalla Aihion asetukset.

2 Valitse välilehden Aihio-ryhmässä 
Vasen kara ja klikkaa 
Ominaisuudet.

Konekomponentit - Aihio -
valintaikkuna avautuu.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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3 Kirjoita Nimi-kenttään pääkaran 
aihioasetuksen nimeksi 
Sorvausharjoituksen aihio.

4 Valitse Lieriö Geometrian 
pudotusvalikosta.

Lieriö-parametrilla voidaan luoda 
3D-lieriöaihio valitsemalla tai 
määrittämällä lieriön mitat. Tämä 
sopii useimmille 
sorvausoperaatioille.

5 Klikkaa Tehdään 2 pisteellä -
painiketta.

6 Valitse grafiikkaikkunassa origo ja kappaleen takaosan korkein kohta.

Vaihda kuvannoksi Päältä
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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Mastercam 2017 laskee pisteiden 
välisen etäisyyden ja kirjoittaa 
ulkohalkaisijan ja pituuden suoraan 
Konekomponentit-Aihio -
valintaikkunan kenttiin.

7 Lisää ylimääräiset 30 mm Pituus-
kenttään. 

Lisäpituudella (noin 30 prosenttia) 
saadaan riittävästi materiaalia 
kappaleen kinnittämiseksi leukoihin.

VIHJE: Numeerisiin kenttiin sisältyy 
laskin, jonka avulla kenttiin voidaan 
syöttää yksinkertaisia laskutoimituksia.

8 Varmista, että sijainti akselilla on 
asetettu arvoon 0.0 ja että Akseli-
kentässä aihion suunta on -Z.

Näillä kahdella arvolla määritetään 
lieriön sijainti ja suunta. Kappaleen 
otsan keskiö on origossa ja kappale 
sijaitsee -Z -suunnassa.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 



AIHION ASETTAMINEN PÄÄKARALLE   25
9 Valitse Käytä aihion lisäystä 
aktivoidaksesi aihion lisämittojen 
kentät. 

 Kirjoita ulkohalkaisijan lisäykseksi 
4.2 mm ja oikeaksi lisäykseksi 1.0 
mm. 

Näillä lisäyksillä estetään työkalun 
törmäykset aihioon. Mastercam lisää 
työvarat aihioon laskiessaan 
turvaetäisyyksiä.

10 Klikkaa Sijainti/Suuntaus koneella -
välilehteä ja varmista, että Aihio 
piirretään asemaansa koneella on 
valittuna.

11 Palaa takaisin Geometria-välilehdelle ja tarkastele tuloksia klikkaamalla Sorvin 
rajojen esikatselu -painiketta. 

12 Paina [Enter] palataksesi Konekomponentit - Aihio -valintaikkunaan. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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13 Hyväksy sorvauksen aihion asetukset 
klikkaamalla OK.

Vasen kara on nyt määritelty.

Istukan leukojen määrittely
Seuraavaksi määritellään leukojen sijainti ja tartuntamatka. Istukan leuat voidaan 
määritellä vasta aihion määrityksen jälkeen. 

1 Valitse Istukan leuat-kohdasta Vasen 
kara ja klikkaa Ominaisuudet.

2 Valitse Sijainti-kohdasta:

 Aihiosta.
 Kirjoita 25 mm Tartuntapituus-

kenttään.
Mastercam laskee näistä 
parametreista istukan leukojen 
sijainnin käyttämällä määritettyä 
aihiota ja päättelee, minkä verran 
leuat pitävät aihiosta kiinni.

Konekomponentit - Istukan leuat -valintaikkunan leukojen asetusten tulisi olla 
seuraavan kuvan mukaiset.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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HUOM.: Jos jokin omista arvoistasi poikkeaa yllä näkyvistä, muuta ne 
vastaamaan kuvassa olevia.

3 Hyväksy muutokset klikkaamalla OK. 

Aihion asetukset -välilehti avautuu, 
ja istukan leukojen vasen kara on 
määritelty.

4 Kun valitset Varjosta rajat, näet 
aihion rajat ja istukan leuat 
paremmin.

5 Sulje Koneryhmän ominaisuudet klikkaamalla OK. 
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6 Tallenna tiedosto.
 

Nyt kappaleen esivalmistelut on tehty. Seuraavaksi luodaan työstöradat.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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2Otsan sorvaus, rouhinta ja 
ulkohalkaisijan viimeistely

Kun esivalmistelut on tehty, voidaan työstöratojen luonti aloittaa. Sorvattavaan kappa-
leeseen tarvitaan yleensä useita työstöratoja. Seuraavaksi luodaan radat, joita tarvitaan 
kappaleen ulkohalkaisijan sorvaukseen. Sen jälkeen luodut operaatiot tarkastetaan 
simuloimalla. 

Tässä luvussa opitaan
 Käyttämään perussorvausratoja kappaleen ulkohalkaisijan työstöön.
 Valitsemaan työkalut ja määrittämään kullekin työstöradalle työstöarvot.
 Käyttämään simulointia ratojen tarkastamiseen.

Kappaleen otsapinnan sorvaus
Otsapinnan työstöradat ovat kappaleen työstön ensimmäinen vaihe. Kun kappaleen 
otsapinta on työstetty puhtaaksi, sitä voidaan käyttää työkalun tai työkalukorjausten 
asettamiseen.

Otsapinnan työstöön ei tarvita ketjutettua geometriaa. Mastercam voi luoda työstö-
radan kokonaan parametrien pohjalta, jotka annetaan Sorvaus otsapinta -valintaikku-
nassa.
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1 Valitse Sorvaus-välilehdeltä Otsapinta.

2 Hyväksy NC-tiedoston nimi 
klikkaamalla OK.

Sorvauksen otsapinnan 
valintaikkuna avautuu.

 Työkalun valinta
1 Valitse Työstörataparametrit-

välilehdeltä ulkohalkaisijan 
rouhinnan oletustyökalu: T0101 
R0.8 OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. 

VIHJE: Mastercamin sorvaustyöka-
lujen vaihtopalojen asento erottuu 
eri värein.

 Työkalulla on punainen vaihtopala 
silloin, kun pala suuntautuu pois-
päin katsojasta.

 Työkalulla on keltainen vaihto-
pala silloin, kun pala suuntautuu 
katsojaan.

2 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan.

 Työstöarvojen määrittäminen
1 Klikkaa Otsapinnan parametrit -välilehteä.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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2 Varmista, että Käytä aihiota on 
valittuna. 

Käytä aihiota on käytettävissä vain 
silloin, kun aihion rajat on määritelty 
Aihion asetuksissa. (Katso sivu 22.)

3 Syötä 0 tekstikenttään, tai klikkaa Viimeistely Z -painiketta ja valitse 
grafiikkaikkunassa origo.

4 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan.

5 Luo työstörata klikkaamalla OK.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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HUOM.: Jos käytät aihiomallia kunkin lastun alku- ja lähtöpisteille, ja 
aihio muuttuu, alku- ja lähtöpisteet päivitetään työstörataa regeneroita-
essa automaattisesti.

Ulkohalkaisijan rouhinta
Rouhinnassa poistetaan materiaalia aihiosta tehokkaasti ennen viimeistelyä. Rouhinta-
lastut ovat tavallisesti Z-akselin suuntaisia suoraviivaisia lastuja.

Mastercamissa on useita erilaisia rouhintaratoja:

 normaaleja rouhintaratoja, joissa voidaan käyttää kaikkia Mastercamin 
rouhintatoimintoja

 rouhintatyökiertoratoja, joissa voidaan käyttää työstökoneen omia työkiertoja 
ja luoda mahdollisimman tehokasta koodia. (Näissä radoissa ei kuitenkaan ole 
niin paljon rouhintavalintoja kuin normaaleissa rouhintaradoissa.)

 kuviotoiston työkiertoratoja, joissa rouhitaan kappaleen profiilin mukaan sen 
sijaan, että työstettäisiin Z-akselin suuntaisesti.

 dynaamisia rouhintaratoja, joissa työkalu pysyy tehokkaasti kiinni 
materiaalissa, ja teräpalan pintaa hyödynnetään laajemmin, jolloin palan 
kestoikä kasvaa ja leikkuunopeutta voidaan suurentaa.

 profiilin rouhintaratoja, joiden ratatyyppi sopii hyvin alkuperäisen aihion 
muotoa vastaaville kappaleille.

Seuraavaksi luodaan normaali rouhintarata. 

VIDEO: Katso video normaalin rouhintaradan ja dynaamisen rouhinta-
radan eroista klikkaamalla ikonia.

 Ketjuta geometria
1 Klikkaa Työstöratojen hallinnassa hiiren oikealla painikkeella. Valitse 

Sorvausradat, rouhinta.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottaa valitsemaan 
lähestymispisteen.

Mastercam Lathen oletuksena on osittainen ketjutus.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 
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VIHJE: Kattava komentojen luettelo avautuu näkyviin klikkaamalla Työs-
töratojen hallinnassa hiiren oikealla painikkeella. 

2 Luo ketju klikkaamalla geometriaa ensimmäisessä (a) ja viimeisessä (b) 
alkiossa.

3 Hyväksy ketju klikkaamalla OK 
Ketjutus-valintaikkunassa.

Rouhinnan valintaikkuna avautuu.

 Työstöradan parametrien määrittäminen 
Kuten muutkin Mastercamin työstöradat, rouhintaradat luodaan määrittämällä 
työkalut ja työstöarvot. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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Työkalun valinta

Työstörataparametrit-välilehdellä valitaan työkalu ja määritetään syöttö- ja 
nopeusasetukset. Välilehti on useimmilla eri sorvausradoilla identtinen.

Harjoituskirjan työkalujen numerointi perustuu seuraavan oletustyökalukirjaston 
oletusasetuksiin: Lathe_mm.Tooldb. Omilla työkaluillasi saattaa olla toisenlainen 
numerointi.

1 Valitse Työstörataparametrit-
välilehdeltä ulkohalkaisijan 
rouhinnan oletustyökalu: T0101 
R0.8 OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. 

Kappaleen otsapinta ajettiin samalla 
työkaululla (sivu 30).

VIHJE: Vihreä valintamerkki 
työkalun vieressä tarkoittaa sitä, että 
työkalua käytetään toisessa työstö-
radassa. 

2 Kirjoita Kommentti-kenttään 
Ulkohalkaisijan rouhinta.

Kommenttien avulla operaatiot on 
Työstöratojen hallinnassa helpompi 
tunnistaa. Kommentit voidaan 
tulostaa myös NC-tiedostoon 
postprosessoitaessa.

HUOM.: Kommenttien käyttö ei ole välttämätöntä. Tämän harjoituskirjan 
kaikissa operaatioissa ei ole kommentteja.

3 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan.
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Työstöarvojen määrittäminen

1 Klikkaa Rouhintaparametrit-välilehteä.

2 Anna X-suuntaiseksi työvaraksi 0.5.

3 Valitse Aihion tunnistus -
alasvetovalikosta Käytä aihiota 
ulkorajauksena.

Aihion tunnistus -toiminnolla voidaan säädellä sitä, kuinka materiaalia 
poistetaan rouhinnassa. Kun valitaan Käytä aihiota ulkorajauksena, 
operaatiossa käytetään useampia lastuja ja vältetään ylisuurta lastukuormaa. 
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36  MASTERCAM 2017 / Otsan sorvaus, rouhinta ja ulkohalkaisijan viimeistely
4 Klikkaa Lähestyminen/
poistuminen -painiketta.

Lähestyminen/poistuminen-
valintaikkuna avautuu.

Tämän valintaikkunan parametreilla säädellään sitä, kuinka työkalu lähestyy ja 
poistuu aihiosta kussakin lastussa. Tällä tavoin ei lähestymiselle eikä 
poistumisella tarvitse luoda omaa geometriaa. 

a Klikkaa Poistuminen-välilehteä.

Lähestymisen ja poistumisen välilehdet ovat identtiset Kullekin liikkeelle 
voidaan antaa erilaiset arvot tai yhdistellä erilaisia liikkeitä.

b Valitse Pidennä/Lyhennä profiilin loppua.

c Pidennä profiilin loppua 5.0 mm.

Kappaleen profiilin pidentäminen helpottaa kappaleen katkaisua.

d Kirjoita Kulma-kenttään 90.
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Työkalu irtoaa kappaleesta tässä kulmassa.

VIHJE: Kulma voidaan asettaa 
viisaria vetämällä. Mastercam 
kirjoittaa uuden kulman kenttään 
automaattisesti.

e Palaa Sorvaus rouhinta- ikkunaan klikkaamalla OK.

5 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan.

6 Luo työstörata klikkaamalla OK.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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7 Tallenna kappale.

Viimeistely
Viimeistelytyöstöradat seuraavat ketjutetun geometrian profiilia. Yleensä viimeistely 
on rouhinnan jälkeen.

1 Valitse Sorvaus-välilehdeltä Viimeistely.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottaa valitsemaan pisteen tai 
ketjuttamaan profiilin.

2 Valitse työstöradassa käytettävä geometria. 

Käytä samaa geometriaa kuin rouhintaradassa. (Katso “Ketjuta geometria” on 
page 32.)

3 Hyväksy ketju klikkaamalla OK 
Ketjutus-valintaikkunassa.

Sorvaus viimeistely -valintaikkuna avautuu.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 



VIIMEISTELY   39
 Työstöradan parametrien määrittäminen 
Viimeistelyratojen parametrien määrittäminen on samanlaista kuin muissakin 
sorvaustyöstöradoissa: ensin valitaan työkalu ja työkalun parametrit ja sen jälkeen 
leikkuuarvot.

1 Valitse viimeistelyn työkalu:
T2121 R0.8 OD FINISH RIGHT - 35 
DEG.

2 Pienennä syöttönopeutta arvoon 
0.2.

3 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan.
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4 Klikkaa Viimeistelyparametrit-välilehteä.

5 Vaihda viimeistelyn 
lastuamissyvyydeksi 0.3 ja 
viimeistelylastujen määräksi 2.

Operaatiossa on kaksi kevyttä lastua.

6 Säilytä tämän sivun kaikki muut parametrit oletusarvoissaan. 

7 Klikkaa OK.

Mastercam viimeistelee rouhitun pinnan.

8 Tallenna kappale.

Työstöratojen simulointi 
Simuloinnissa näytetään työkalun rata ja havaitaan ohjelman mahdolliset virheet 
ennen varsinaista työstöä. Seuraavaksi tarkastetaan tehdyt radat simuloimalla.
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1 Valitse luodut otsapinnan, 
rouhinnan ja viimeistelyn radat 
klikkaamalla Työstöratojen hallinnan 
Valitse kaikki operaatiot -
painiketta. 

2 Klikkaa Simuloi valitut operaatiot -
painiketta.

Mastercam Simulator avautuu erillisessä ikkunassa.
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3 Saat aihion näkyviin valitsemalla 
Alku aihio työkalunauhan 
Näkyvyys-ryhmästä.

4 Saat kappaleen profiilin näkymään 
läpinäkyvää aihiota vasten 
valitsemalla Alku aihio -ruudun 
uudelleen.

VIHJE: Näkymisessä on kolme 
tilaa: näkyvissä, läpinäkyvissä ja 
piilossa.
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5 Voit zoomata kappaleeseen painamalla Page Up -näppäintä ja panoroida 
oikealle painamalla [Ctrl + oikea nuoli] -näppäimiä. 

Oletuksena kuvannot Mastercamssa ja Mastercam Simulatorissa on 
synkronoitu. Tämä valinta pannaan päälle/pois Mastercam Simulatorin Näytä-
välilehdeltä.

6 Klikkaa Työstä-painiketta 
Mastercam Simulator -
valintaikkunan alareunasta.

Kaikki kolme operaatiota simuloidaan ja samalla kustakin työkalun liikkeestä 
kerrotaan liikeluettelossa ikkunan oikeassa reunassa.

7 Voit pysäyttää simuloinnin kunkin 
operaation lopussa valitsemalla 
Pysäytysasetusten pudotusvalikosta 
Operaation vaihto.

8 Näppäimillä Työstä [R], Askel eteenpäin [S] ja Askel taaksepäin [B] 
operaatioita voidaan katsella haluttuun tahtiin.

VIHJE: Mastercam Simulatorissa on useita työtä nopeuttavia pikanäp-
päimiä. Katso täydellinen luettelo Ohjeesta.
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9 Minimoi Mastercam Simulator tai siirrä se toiselle näytölle.

 Mastercam Simulatorin voi telakoida toiselle näytölle ja päivittää 
työstöratojen mahdolliset muutokset. 

 Kun Mastercamin Simulator suljetaan, kulloinenkin asettelu tallentuu ja 
avautuu seuraavalla kerralla.

Otsapinnan rouhinnan, ulkohalkaisijan rouhinnan ja viimeistelyn operaatiot paljastavat 
letkusuuttimen ulkohalkaisijan muodon. Seuraavassa luvussa ulkohalkaisijaan luodaan 
operaatiot urille ja kierteelle. Työn voi myös tarkastaa Mastercam Simulatorin 
Tarkastus-toiminnolla.
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3Urien ja kierteiden lisääminen

Urat ja kierteet ovat yleisiä sorvauskappaleissa. Ura on upotettu tai sisennetty kohta 
kappaleen profiilisssa. Rouhintaradoilla ja rouhintatyökaluilla niitä voi olla hyvin vaikea 
työstää. Kierre on ruuvin spiraalinmuotoinen harja. Sekä urien että kierreratojen luonti 
edellyttää, että operaatioiden muoto, suuntaus ja työstöarvot määritellään. Seuraa-
vassa harjoituksessa luodaan pistosorvausrata ja kierrerata kappaleen ulkohalkaisijalle. 
Opimme myös, kuinka upotuksen parametreja käytetään tehokkaassa viimeistelyssä. 
Näiden operaatioiden hyödyllisyyttä analysoidaan vielä Mastercam Simulatorin kehit-
tyneillä tarkastustoiminnoilla.,

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan yksittäiselle ketjulle ja ei-vierekkäiselle geometrialle perustuvia 

pistorsorvauksen operaatioita.
 Poistamaan materiaalia tehokkaasti viimeistelyoperaatiossa upotuslastuja 

käyttämällä.
 Luomaan ulkokierre määrittämällä ulkokierteen kierreparametrit 

manuaalisesti.
 Käyttämään tarkastustoimintoja.
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Ulkohalkaisijan pistosorvaus: useita ketjuja
Pistosorvauksen ratoja käytetään työstämään uria tai upotuksia, joita ei voida työstää 
rouhintaradoilla eikä rouhintatyökaluilla. Yhdessä operaatiossa voidaan pistosorvata 
useita uria, vaikka niiden geometrioilla ei ole jatkuvuutta keskenään. Tässä harjoituk-
sessa luodaan yksi pistosorvausoperaatio kahdella erillisellä ketjulla.

1 Laajenna General gallery -kohtaa ja 
valitse lathe Turning -välilehdeltä 
Groove.

Piston asetuksien valintaikkuna 
avautuu.

2 Valitse Useita ketjuja.

3 Klikkaa OK.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / JAKSO 1 
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Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja 
Mastercam kehottaa valitsemaan 
lähestymispisteen.

4 Ketjuta kaksi kolmesta kuvassa näkyvästä urasta valitsemalla kunkin ketjun 
ensimmäinen ja viimeinen alkio.

TIPS: 

 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiik-
kaikkunassa ja valitse Suurenna ikku-
nalla, jolloin uran geometrian valinta on 
helpompaa. 
 Pikanäppäin [Alt + T] vaihtaa työstöradan geometrian näkymistä.

5 Hyväksy ketju klikkaamalla OK 
Ketjutus-valintaikkunassa.

Pistosorvaus (ketju) -valintaikkuna avautuu.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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6 Valitse Työstörataparametrit-
välilehdeltä pistoterä: T4141 R0.1 
W1.85 OD GROOVE CENTER - 
NARROW. 

7 Säilytä sivun muut parametrit oletusarvoissaan.

8 Klikkaa Pistosorvausmuodon parametrit -välilehteä ja varmista, että muut 
arvot ovat kuten kuvassa.
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HUOM.: Käytä aihiota ulkorajauksena -parametria ei aktivoida, koska 
aihiosta rouhittiin pois jo ketjutetun geometrian ylittävä aines.

9 Klikkaa Pistosorvauksen rouhintaparametrit -välilehteä ja varmista, että 
kaikki arvot ovat kuten kuvassa.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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10 Klikkaa Pistosorvauksen viimeistelyparametrit -välilehteä ja varmista, että 
kaikki arvot ovat kuten kuvassa.

11 Luo työstörata klikkaamalla OK.
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ULKOHALKAISIJAN PISTORSORVAUS: VAIN ROUHINTALASTU   51
Työstörata näkyy selkeästi, kun 
klikkaat Työstöradat-
hallintaikkunassa Näytä vain valitut 
työstöradat.

Ulkohalkaisijan pistorsorvaus: vain rouhintalastu
Seuraavaksi toinen pistosorvausrata rajataan yksittäiselle alueelle, jossa työstetään 
vain rouhintalastu. 

1 Valitse Sorvauksen välilehdeltä Pistosorvaus.

2 Valitse Piston asetukset -valintaikkunasta Ketju.

3 Klikkaa OK.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottaa valitsemaan 
lähestymispisteen.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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4 Ketjuta kuvassa näkyvä kolmas ura valitsemalla ketjun ensimmäinen ja 
viimeinen alkio ja klikkaa OK.

Pistosorvaus (ketju) -valintaikkuna avautuu.

5 Pidä T4141 R0.1 W1.85 OD 
GROOVE CENTER - NARROW 
edelleen valittuna.
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6 Valitse Pistosorvauksen 
viimeistelyparametrit -välilehti ja 
deaktivoi Viimeistely-ruutu.

Tulevassa harjoituksessa normaalilla 
viimeistelyoperaatiolla poistetaan 
tässä harjoituksessa uraan jäljelle 
jäävä materiaali.

7 Luo työstörata klikkaamalla OK.

Viimeistely upottavan liikkeen parametreilla
Tässä harjoituksessa viimeistellään luotu ura. Materiaalin tehokkaaksi poistamiseksi 
aktivoidaan aihioon upottumisen parametrit molempiin suuntiin. 

1 Laajenna Yleiset-ryhmää ja valitse 
Viimeistely.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja 
Mastercam kehottaa valitsemaan 
pisteen tai ketjuttamaan profiilin.

2 Valitse aikaisemman 
pistosorvausoperaation geometria 
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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uudelleen klikkaamalla Viimeisin 
valinta -painiketta.

3 Hyväksy ketju klikkaamalla OK 
Ketjutus-valintaikkunassa.

Sorvaus viimeistely -valintaikkunassa 
on jo valittuna viimeistelytyökalu, 
jota käytettiin operaatiossa 3.
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4 Kirjoita Kommentti-kenttään 
Ulkohalkaisijan viimeistely 
upottumalla.

5 Avaa Viimeistelyparametrit-sivu.

Tälle sivulle ei tarvitse tehdä muutoksia.

6 Klikkaa Lähestyminen/
poistuminen -painiketta.

Lähestyminen/poistuminen-
valintaikkuna avautuu.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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a Kirjoita Kulma-kenttään -135 tai 
määritä lähestymisen vektori 
vetämällä kulmasäätimen 
viisarista.

Työkalu upottuu materiaaliin tässä kulmassa. 

b Palaa Sorvaus viimeistely -valintaikkunaan klikkaamalla OK.

7 Klikkaa Sisäänsyöttöparametrit -
painiketta.

Upottavan liikkeen parametrit -valintaikkuna avautuu. Tästä valintaikkunassa 
määritellään se, kuinka työkalu liikkuu työstöradalla materiaaliin sisään. 
Upottumisen suunta voi olla molempiin akselisuuntiin tai toiseen niistä.

a Valitse upotusliike molempiin suuntiin.

 Työkalu upottuu ketjutetun radan kaikissa osissa.
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 Kun upottava liike sallitaan molempiin suuntiin, aktivoituvat myös 
etureunan ja takareunan turvakulmien kentät. 

b Jätä kenttien arvot niissä oleviin oletusarvoihin.

Turvakulmilla ohjataan upotusliikettä ja säädellään vastapäästöllisen 
seinämän turvarajaa.

 Etureunan turvakulmalla ehkäistään työkalua työstämästä palan 
etureunan koko pituudelta silloin, kun työkalu lastuaa ylös seinämään.

 Takareunan turvakulmalla 
ehkäistään työkalua 
työstämästä palan takareunan 
koko pituudelta silloin, kun 
työkalu tunkeutuu seuraavaan 
lastusyvyyteen. 
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c Palaa Sorvaus viimeistely -valintaikkunaan klikkaamalla OK.

8 Luo työstörata klikkaamalla OK.
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9 Tallenna kappale.

10 (Vapaavalintainen) Simuloi tässä 
luvussa luodut pistosorvauksen ja 
viimeistelyn työstöradat.

Kierreradan lisääminen
Kierrerata on sen vaatiman tarkkuuden vuoksi yleensä viimeinen sorvattavan kappa-
leen rata. Kierteen on sovittava vastakappaleeseen täsmällisesti. Kierteitä voidaan 
ohjelmoida sisä- tai ulkohalkaisijoille.

Mastercamissa voidaan luoda kierrerata suoraan parametrien avulla tai käyttää valittua 
geometriaa. 

Tässsä harjoituksessa luodaan ulkokierre kappalegeometrian avulla.
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1 Laajenna Yleiset-ryhmää ja valitse 
Kierteitys.

Sorvaus kierteitys -valintaikkuna 
avautuu.

 Työkalun valinta
1 Valitse Työstörataparametrit-

välilehdeltä kierreterä: T9191 
R0.072 OD THREAD LEFT - SMALL 

2 Kirjoita 400 karanopeuden kenttään 
ja valitse syötöksi mm/kierros. 

Tässä operaatiossa oletusarvot 
korvataan määritetyillä nopeuksilla.
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3 Vaihda työkalun kotiasema.

Kotiasemaan siirrytään tavallisesti työkaluvaihdossa. Mastercam -ohjelmassa 
kotiasemaa voidaan määritellä useista eri lähteistä.

Tässä tapauksessa operaation oletukset D (250) ja Z (250) määriteltiin 
koneenmäärittelyssä. Seuraavaksi esitellään, kuinka oletuskotiasema voidaan 
ohittaa.

a Valitse User defined 
alasvetovalikosta.

b Klikkaa Define-painiketta.

Home Position -valintaikkuna 
avautuu. 

c Muuta D-koordinaatiksi 0.

d Palaa Lathe Thread -
valintaikkunaan klikkaamalla OK.

4 Säilytä sivun muut parametrit oletusarvoissaan.

 Määritä kierteen muodon parametrit
Tälle välilehdelle annetut arvot määrittävät seuraavaa:

 Kierteen muodon 
 Kierteen sijainnin
 Sallittavan vaihtelun

1 Klikkaa Kierteen muodon 
parametrit -välilehteä.
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2 Kirjoita Nousu-kenttään 1.5 mm.

Kierteen nousu sivu 45 näkyy 
piirustuksessa. 

3 Klikkaa Ulkohalkaisija -painiketta.

Mastercam kehottaa valitsemaan 
pisteen grafiikkaikkunasta.

4 Klikkaa pistettä ulkokierteen halkaisijaltaan suurimmassa leikkausympyrässä.

5 Klikkaa Sisähalkaisija -painiketta.

Mastercam kehottaa valitsemaan 
pisteen grafiikkaikkunasta.

6 Klikkaa pistettä ulkokierteen halkaisijaltaan pienimmässä leikkausympyrässä.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / JAKSO 1 



KIERRERADAN LISÄÄMINEN   63
7 Varmista, että kenttien arvot ovat 
kuvan mukaiset.

Mastercam laskee automaattisesti 
kierteen syvyyden annetun 
suurimman ulkohalkaisijan ja 
annetun pienimmän halkaisijan 
arvosta. 

8 Klikkaa Alkupisteen sijainti -
painiketta ja valitse 
grafiikkaikkunassa kierteen 
alkukohta. OK your selection.

9 Klikkaa Loppupisteen sijainti -
painiketta ja valitse 
grafiikkaikkunassa kierteen 
loppukohta. OK your selection.

Välilehden kentissä näkyvät kierteen 
Z-akselin numeerinen alku- ja 
loppupiste.

10 Varmista, että kierteen tyyppi on Ulkopuolinen.

Kierteen tyypillä määritetään se, luodaanko kierre kappaleen sisä- vai 
ulkohalkaisijalle.

11 Katso kierrettä grafiikkaikkunassa klikkaamalla Piirrä kierre -painiketta. 
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA



64  MASTERCAM 2017 / Urien ja kierteiden lisääminen
Mastercam piirtää kierteen.

12 Tallenna operaatio kappaleeseen valitsemalla Kyllä.

 Kierteen työstöparametrien määrittäminen
Tälle välilehdelle annettuilla parametreilla määritetään se, kuinka Mastercam 
työstää materiaalia. 

1 Klikkaa Kierteen työstön 
parametrit -välilehteä.

2 Valitse valintaikkunan oikealta 
puolelta Lasketaan.

Mastercam laskee tarvittavan 
kiihdytysmatkan automaattisesti 
kierteen nousun ja karanopeuden 
perusteella. 
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3 Jätä välilehden muut parametrit ennalleen oletusarvoihinsa.

4 Luo työstörata klikkaamalla OK. 

5 Tallenna kappale.

Työstöratojen tarkistus
Työstöratojen tarkastuksessa voidaan simuloida kappaleen työstöä käyttämällä solidia 
ja määriteltyä aihiota. Lopputuloksessa näkyvät viimeistelty pinta ja mahdolliset törmä-
ykset. Ohjelman virheet voidaan yksilöidä ja korjata ennen varsinaista työstöä.

Seuraavaksi tarkastetaan harjoituksessa luotu kierreoperaatio.
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1 Varmista, että Työstöradat-
hallintaikkunan kierreoperaatio on 
valittuna. 

2 Klikkaa Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam Simulator -ikkuna avautuu Tarkastus-menetelmä valittuna.
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3 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikka-alueella ja vaihda kuvanto 
isometriseksi. Panoroi ja zoomaa 
kierteitettävään kohtaan.

HUOMATUS: Kuvassa kappale 
näkyy Alku aihio -valinta deaktivoi-
tuna.

4 Tarkasta työstörata klikkaamalla Työstä-painiketta tai painamalla [R].

Mastercam Simulator tarkastaa työstöradan. 

5 Avaa Tarkastus-välilehti. 

6 Klikkaa Tarkka zoomaus.

Tarkalla zoomauksella pinta näkyy läheltä katsottuna parempilaaatuisena.
 

Tarkka zoomausTarkka zoomaus pois
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VIHJE: Palauta alkuperäinen suuren-
nuslaatu klikkaamalla Palauta 
zoomaus.

7 Klikkaa Todelliset kierteet -
painiketta ja jatka klikkaamalla OK.

Todelliset kierteet -toiminto 
edellyttää, että tarkastus 
käynnistetään uudelleen.

8 Aloita tarkastus uudelleen klikkaamalla Työstä-painiketta tai paina [R].

Todellisessa kierretarkastuksessa kierteitysliike on todenmukaisempi, 
helikaalinen kierreliike samankeskisten ympyröiden ja urien sijaan. 

 

Palaa takaisin nopeampaan, mutta epätarkempaan tarkastukseen klikkaamalla 
Todelliset kierteet uudelleen.

9 Piilota Mastercam Simulator tai siirrä se toiselle näytölle.

Kappaleen ulkohalkaisijan työstö on nyt valmis. Seuraavassa luvussa luodaan C-akselin 
operaatioita.

Todelliset kierteetTodelliset kierteet 
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4C-akselin porausoperaatiot

Mastercam Latheen sisältyviä C-akselin työstöratoja voidaan käyttää useimmissa ylei-
sissä profiili- ja poraussovelluksissa. Kun valitset jonkin näistä työstöradoista, 
Mastercam määrittää automaattisesti työkalusuunnan ja konstruktiosuunnan asetukset 
sovelluksen mukaan. Nämä työstöradat tukevat myös Y-akselin kiertoa ja akselin 
korvausta. Aktiivisen työstökoneen koneenmäärittelyn on tuettava C-akselin operaati-
oita. Seuraavaksi kappaleen läpi porataan reikä kahdella C-akselin operaatiolla.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan ympyrämäisten reikien 2D-geometria solidiin.
 Lisäämään työstörataryhmä.
 Luomaan C-akselin porausoperaatio.
 Kopioimaan ja muokkaamaan operaatiota.

Porausgeometrian luominen
Porausoperaatio edellyttää kaksiulotteisen geometrian valitsemista. Koska kappaleen 
poikkileikkausta ei synny tavalla, jolla 2D-geometria luotiin kohdassa sivu 19, geomet-
riaa porausta varten ei ole. Seuraavassa harjoituksessa käytetään Reiän akseli -
toimintoa luomaan tarvittavat porausreiät
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1 Avaa Tasojen hallinta ja muuta 
Taso 1 näkyväksi.

Solidi näkyy grafiikkaikkunassa.

2 Luo taso 3. Nimeä taso C-akselin 
geometriaksi.

3 Klikkaa Näytä-välilehdeltä 
läpikuultava varjostus päälle 
nähdäksesi solidin sisäpuolen.

4 Näet solidin porattavan reiän 
paremmin, kun vaihdat kuvannon 
isometriseksi ja zoomaat lähemmäs.

5 Luo C-akselin geometria

a Valitse Mallin valmistelu, Reiän 
akseli.
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b Valitse molemmat läpireiät 
painamalla [Ctrl + klikkaus] 
ylemmän läpireiän sisäpinnalla.

VIHJE: [Ctrl +click] -näppäinyhdistelmää käytetään saman kokoisten 
halkaisijoiden valitsemiseen.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA



72  MASTERCAM 2017 / C-akselin porausoperaatiot
c Sijoita pisteet ja ympyrät 
molempiin reikiin.

d Hyväksy muutokset klikkaamalla 
OK.
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Mastercam luo geometrian läpireiän 
molempiin puoliskoihin.

Uuden työstörataryhmän lisääminen
Työstörataryhmät ovat koneryhmien aliryhmiä, ne ovat koneryhmien ”lapsia”. Ne 
perivät ominaisuutensa emoryhmältään. Työstörataoperaatiot ja muutkin aliryhmät 
sijaitsevat työstörataryhmissä. Työstörataryhmistä on hyötyä, kun halutaan luoda 
useita työstöratasarjoja ja postprosessoida ne erikseen samalle työstökoneelle. 
Mastercamissa aliryhmiä voi olla rajattomasti.

Seuraavaksi organisoidaan operaatiot kahteen eri työstörataryhmään: ulkohalkaisijan 
ryhmään ja C-akselin poraus -ryhmään.

1 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Työstörataryhmä-1 ja valitse valikosta 
Ryhmät, Nimeä uudelleen.

2 Kirjoita Työstörataryhmän-1 uudeksi 
nimeksi Ulkohalkaisija ja paina 
[Enter]. 
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3 C-akselin poraus - työstörataryhmän luominen

a Klikkaa hiiren oikealla painikkeella koneryhmää ja valitse valikosta 
Ryhmät, Uusi työstörataryhmä.

Mastercam luo uuden 
työstörataryhmän.

b Siirrä tarvittaessa nuoli uuden 
työstörataryhmän alapuolelle.

c Nimeä työstörataryhmä 
uudelleen: C-akselin poraus ja 
paina [Enter].

C-akselin porausoperaation luominen
Seuraavaksi luodaan keskiöporaus C-akselin porausradalla. 

1 Laajenna Sorvauksen välilehdeltä C-akseli -ryhmää ja valitse C-akselin 
poraus.

Porauspisteiden valinta avautuu.
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 2 Valitse päällimmäinen piste tai kaari 
käyttämällä Valitse porauspisteet 
osoittamalla - tai Alkiot-painiketta. 

HUOMATUS: Kuvassa näkyy valittu 
kaari. Kun valitaan avoimia tai suljet-
tuja kaaria, porauspisteet on sijoitettu 
kaarien keskipisteisiin.

Kun kohteet on valittu, varmista 
valinnat.

 Osoittamalla-valinta: paina [ESC].
 Alkioiden valinta: paina [Enter]. 
 Paina Lopeta valinta -painiketta.
Mastercam ilmoittaa, että yksi piste 
on valittuna ja että pisteiden 
järjestys -toiminto ja 
kaksinkertaisten pisteiden suodatus 
-toiminto ovat pois päältä.

TAI
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3 Klikkaa OK.

C-akseli työstörata - C-akseli poraus 
-valintaikkuna avautuu.

 Työstöparametrien määrittäminen
Työkalujen valitsemisen ja työstöarvojen määrittämisen lisäksi, C-akselin 
porausoperaatio edellyttää kiertoakselin liikkeen määrittämistä. 

Työkalun valinta

1 Valitse puurakenteesta Työkalu-
sivu.

2 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

3 Valitse luettelosta 5.CENTER DRILL ja palaa Työkalut-sivulle klikkaamalla OK.

VIHJE: Suodattamalla voit vähentää luettelossa näky-
vien työkalujen lukumäärää.
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4 Kirjoita Kommentti-ikkunaan C-akselin poraus - keskiöporaus. 

Reiän syvyyden määrittäminen

1 Avaa Siirtymisparametrit-sivu.
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2 Kirjoita syvyyden inkrementaaliseksi arvoksi -3.0.

3 Jätä muut siirtymisparametrit oletusarvoihinsa.

Kiertoakselin liikkeen määrittäminen

C-akselin työstöradoilla kierron tyypiksi Z-akselin ympäri asetetaan 
automaattisesti akselin korvaus. Asetuksen avulla voidaan ketjuttaa joko 
tasogeometriaa, joka kierretään sylinterin ympäri tai geometriaa, joka on jo 
valmiiksi oikeassa paikassa 3D-tilassa. 

1 Avaa Kiertoakselin ohjaus -sivu.
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Akselin korvaus on ainoa kierron 
tyyppi, jota käytetään C-akselin 
porausoperaatioissa.

2 Aseta kiertosuunta myötäpäivään ja 
varmista, että Aukirullaus-parametri 
on aktivoitu. 

Myötäpäivään-asetuksella 
geometria aukirullataan tasolle 
myötäpäivään suhteessa valittuun 
akseliin. Kun työstörata 
postprosessoidaan, geometria 
kierretään takaisin sylinteriksi akselin 
korvausta ja kierron 
halkaisijaparametreja käyttäen. 

3 Määritä Kiertohalkaisija. Halkaisijan saat piirustuksesta sivu 69 tai seuraa alla 
olevia ohjeita.

a Klikkaa hiiren oikealla 
painikkeella Kiertohalkaisija-
kenttää ja valitse D = kaaren 
halkaisija. 
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b Valitse aihion reunakaari.

Sisäänrakennettu laskin laskee valitun kaaren mitat suoraan kiertoakselin 
kenttään.

4 Luo työstörata klikkaamalla OK. 

5 Tallenna kappale.

6 Simuloi ja/tai tarkasta työstörata seuraamalla ohjeita, joita käsittelimme 
luvuissa 2 ja 3. 

Porausoperaation kopioiminen 
Varsinaisessa porauksessa käytetään samaa geometriaa ja monia samoja parametreja 
kuin keskiöporauksessa, joka luotiin kohdassa Exercise . Tässä harjoituksessa luodaan 
nopeasti Työstöratojen hallinnassa uusi operaatio kopioimalla ja liittämällä.
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1 Klikkaa hiiren oikealla painikkeeella 
äsken luotua porausrataa ja siirrä se 
operaatioluettelon alimmaiseksi.

2 Vapauta hiiren painike ja valitse 
avautuneesta valikosta Kopioi 
jälkeen.

Mastercam luo uuden operaation.

3 Siirrä tarvittaessa nuoli uuden 
työstöradan alle. 

Porausparametrien muokkaaminen 
Seuraavaksi luodaan läpiporausoperaatio muokkaamalla edellisen keskiöporausope-
raation parametreja.

1 Klikkaa uuden työstöradan 
Parametrit-kansiota.
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2 Valitse Työkalu-sivu

3 Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta ja valitse 6 mm pora.

4 Kirjoita Kommentti-kenttään C-akselin poraus .

5 Avaa Siirtymisparametrit-sivu.
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / JAKSO 1 



PORAUSPARAMETRIEN MUOKKAAMINEN   83
6 Kirjoita porauksen syvyys sivu 69 
piirustuksen mukaan.

7 Avaa Kärjen kompensaatio -sivu.

Tämän sivun parametreilla 
määritetään poran läpäisyarvot.

a Aktivoi sivun parametrit 
valitsemalla Kärjen 
kompensaatio.

b Anna 1.0 mm lävistysmatkaksi.

Lävistysmatkalla varmistetaan se, 
että poran halkaisija puhkaisee 
aihion pohjan kokonaan.

8 Klikkaa OK.

9 Uusi työstörata on nyt Työstöratojen 
hallinnassa keskeneräinen.
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10 Regeneroi työstörata ja tallenna 
kappale.

Nyt letkusuuttimen ulkohalkaisija on ohjelmoitu valmiiksi. Seuraavassa luvussa valmis-
tellaan sisähalkaisijan työstöä Mastercamin katkaisuoperaation ja aihion kääntöope-
raation avulla.
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5Katkaisu ja aihion kääntö

Lathen aihionhallinnan operaatioilla ohjaillaan kärkipylkkää, tukilaakeria ja aihion kiin-
nittymistä leuoissa. Operaatioista voidaan tulostaa kommentti ja pysäytys NC-koodiin, 
jolloin käyttäjä voi manuaalisesti asettaa oheislaitteen tai aihion uudelleen tai operaati-
oista voidaan tulostaa koodi, joka ohjaa oheislaitteita automaattisesti. Mastercam 
Lathe tukee tällä hetkellä seuraavia aihionhallinnan operaatioita:

 Aihion kääntö (aihion irrotus ja kiinnitys samassa karassa)
 Aihion siirto (aihion siirtäminen toiselle karalle)
 Aihion syöttö (tangon syötön ohjelmointi)
 Poiminta/syöttö/katkaisu
 Kärkipylkän liike eteen ja taakse
 Tukilaakerin sijoittaminen

Seuraavassa harjoituksessa valmistellaan sisähalkaisijan työstöä Mastercamin katkai-
suoperaation ja aihion kääntöoperaation avulla.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Luomaan katkaisuoperaatio.
 Ohjelmoimaan aihion kääntö.

Kappaleen katkaisu
Katkaisuradoilla katkaistaan kappaleesta, kuten esimerkiksi lieriötangosta osia pysty-
suoraan irti. Katkaisuradat eivät tarvitse ketjutettua geometriaa. Ketjun sijaan valitaan 
kappaleen katkaisukohdasta piste.

Harjoituksessa katkaistaan kappale aihiotangosta.
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 1 Laajenna General gallery -kohtaa ja 
valitse lathe Turning -välilehdeltä 
Cutoff.

2 Valitse katkaisurajan piste kuvan osoittamassa kohdassa.

VIHJE: Valitse katkaisurajan piste kuvan osoittamassa kohdassa.

 vaihda kuvannoksi Päältä

 piilota taso 1

 piilota työstörata klikkaamalla [Alt + T]

Sorvaus katkaisu -valintaikkuna aukeaa.
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3 Valitse työkalu: T151151 R0.4 W4. 
OD CUTOFF RIGHT.

4 Avaa Aihion päivityksen parametrit -
valintaikkuna klikkaamalla Aihion 
päivitys-painiketta.

Tässä valintaikkunassa määritellään 
se, perustuuko aihiomalli 
viimeisteltyyn kappaleeseen vai 
aihiosta katkaistuun kappaleeseen.

a Valitse Säilytä irrotettu kappale.

Mastercam näyttää aihiosta 
irrotetun kappaleen katkaisun 
rajan.

b Klikkaa OK.
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5 Avaa Katkaisuparametrit -välilehti. 

6 Valitse Aihiosta-ruutu.

Mastercam laskee Lähestymisen aihion maksimista halkaisijasta 
katkaisukohdan Z-arvossa.

7 Viistä kappaleen reuna valitsemalla nurkkageometrian tyypiksi Viiste.

8 Määritä viisteen mitat klikkaamalla Parametrit.
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a Kirjoita 0.25 Leveys-kenttään.

Viiste määräytyy leveytensä 
mukaan. Mastercam laskee 
korkeuden automaattisesti 
viisteen leveydestä ja viisteen 
kulmasta.

b Palaa katkaisuparametreihin 
klikkaamalla OK.

9 Luo operaatio klikkaamalla OK.

Mastercam katkaisee kappaleen aihiosta irti.

10 Tallenna kappale.

Aihion käännön ohjelmointi
Aihion käännön avulla voidaan sorvauskappaleen takapuolelle ohjelmoida operaati-
oita samaan Mastercam-tiedostoon. Aihion käännön operaatioista tulostetaan 
kommentti ja pysäytys NC-koodiin, jolloin käyttäjä voi irrottaa kappaleen ja kääntää 
sen. 

Harjoituksessa ohjelmoidaan uusi aihio ja sijainti karalla.

TÄRKEÄÄ: Aihionhallinnan, esimerkiksi aihion käännön operaatioita 
voidaan ohjelmoida vain silloin, kun aktiivinen koneenmäärittely tukee niitä.
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 1 Luo uusi työstörataryhmä sivu 74 
ohjeiden mukaan. Kirjoita ryhmän 
nimeksi  Takapuoli/sisähalkaisija.

Uudessa työstörataryhmässä on 
aihion käännön ja kappaleen 
takaosan ja sisähalkaisijan työstön 
operaatiot.

 2 Valitse Sorvauksen välilehden 
Aihionhallinta-ryhmästä Aihion 
kääntö.

Sorvausaihion kääntö -valintaikkuna 
aukeaa.

 Kappalegeometrian uudelleen asettaminen
Valintaikkunan parametreilla kopioidaan kappalegeometria, asetetaan se uuden 
aihiomallin mukaan ja piilotetaan alkuperäinen geometria näkyvistä. 

HUOMATUS: Mastercam piilottaa alkuperäiset alkiot. Alkioita ei poisteta. 
(Lisätietoja alkioiden piilottamisesta saat Ohjeesta.)

 1 Valitse Siirrä geometria ja Piilota 
alkuperäinen geometria -ruudut.

2 Klikkaa Valitse-painiketta Siirrä 
geometria -valintaruudun alla. 

Mastercam avaa grafiikka-alueeen 
uudelleen näkyviin.
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3 Valitse ikkunoimalla koko kappale ja paina [Enter] tai Lopeta valinta.

Kaikki alkiot valitaan.

 4 Siirrä Tasoasetukset-kohdasta 
siirrettävän geometrian tasoa 100.

 Uusi aihio ja istukan leukojen sijainti
Seuraavalla menetelmällä määritetään uuden aihion ja istukan leukojen sijanti 
aihion käännön jälkeen. 

 1 Sijoita siirrettävä aihio klikkaamalla 
Valitse-painiketta ja valitsemalla 
piste kappaleen takareunasta. 
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 Kuvassa näkyvässä kentässä on 
valittu piste 
(Z-89.0), josta tulee käännön 
jälkeinen Z0-piste.

VIHJE: Valittavan pisteen ei tarvitse olla aihion otsalla. Voit valita minkä 
tahansa asianmukaisen pisteen.

 2 Aseta istukan leukojen lopullinen 
sijainti klikkaamalla Valitse-
painiketta ja valitse 
grafiikkaikkunasta piste kuvan 
osoittamassa kohdassa.sivu 93. 

Tässä kohdassa istukan leuat 
puristuvat aihioon aihion käännön 
jälkeen.
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1

3 Luo operaatio klikkaamalla OK.

Aihio ja leuat näkyvät grafiikkaikkunassa uudessa siirretyssä paikassaan.

4 Tallenna kappale.

Kappale on nyt oikeassa asennossa takasivun ja sisähalkaisijan työstämistä varten.
JAKSO 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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LUKU 6

6Sisähalkaisijan työstö

Tässä harjoituksessa luodaan työstöradat, joilla työstetään letkusuuttimen sisäpuo-
linen profiili. Huomaamme, että monia työstöratoja voidaan käyttää sisäpuoliseen 
työstöön vain hiukan muokkaamalla. Kun työstöradat on luotu, ne tarkastetaan käyttä-
mällä tarkastuksen näytön toimintoja.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan uusia työkaluja jo käytössä olevien työkalujen pohjalta.
 Luomaan operaatioita kappaleen sisäpuoliselle profiilille.
 Käyttämään tarkastuksen näytön toimintoja.

Uusien työkalujen luominen Sorvausyökalujen hallinnalla
Letkusuuttimen sisäpuoli on ontto. Kaksi pisintä sisähalkaisijaa porataan kahdella 
operaatiolla. Molemmat porausoperaatiot edellyttävät uusia työkaluja, joiden koot 
vastaavat kappaleen valmismittoja (9.6 mm ja 11.4 mm). Kolmas ja suurin reikä edel-
lyttää rouhinnan ja viimeistelyn työkaluja, joilla sorvataan kierrereiän sisähalkaisija ja 
kierretyökalua, jolla työstetään puutarhaliittimissä käytettävä sisäpuolinen kierre. 

Vaikka todellisuudessa voitaisiinkin käyttää pajan normityökaluja, tässä harjoituksessa 
nämä kaikki työkalut luodaan Sorvaustyökalujen hallinnassa.
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 9.6 mm poran luominen
9.6 mm pora luodaan 9 mm porasta, joka on jo työkalukirjastossa.

1 Valitse Sorvaus-välilehden Apuvälineet-ryhmästä Sorvauksen työkalut. 

Työkalun hallinta -valintaikkuna avautuu. Ylemmässä ikkunassa näkyvät 
työkalut, joita käytetään avatussa Mastercam-kappaletiedostossa. 

2 Klikkaa ja vedä T123123 9. Dia DRILL 9. DIA. kirjaston ikkunasta kappaleen 
ikkunaan.
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Kun käsitellään kappaleikkunan työkalua, käsitellään koneryhmän 
työkalumääritysten kopiota. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kappaleikkunan 
työkalua muutetaan, muutetaan koneryhmän määrityksiä eikä 
työkalukirjastoa. Jos tuot tähän työkalun toisesta Mastercam-tiedostosta, 
tässä tehdyt muutokset eivät tallennu työkalun alkuperäiseen tiedostoon.

VIHJE: Aktivoimalla Suodatus aktiivinen -parametrin työkaluluetteloa 
voidaan rajata. Klikkaamalla Suodatus-painiketta suodatuksen määrityksiä 
voidaan muuttaa Työkaluluettelon suodatus -ikkunassa.

3 Kopioi ja liitä hiiren oikealla painikkeella 9 mm pora kappaleikkunassa.

4 Lisää samanlainen työkalu vastaamalla kehotteeseen Kyllä.

 Kappaleikkunaan lisätään 9 mm 
poran kopio.

 5 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
kopioitua työkalua ja valitse 
valikosta Muokkaa työkalua.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
avautuu.
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 6 Muokkaa työkalun geometriaa 
kuvassa näkyvällä tavalla.

Nämä arvot määrittävät poran 
työstävän osan mitat.

7  Klikkaa Pitimet -välilehteä ja anna pitimen mitat.

8 Klikkaa Parametrit -välilehteä ja nimeä työkalu uudelleen.

9 Vahvista muutokset klikkaamalla OK.
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 Uuden työkalun profiili näkyy 
kappaleikkunassa.

 11.4 mm poran luominen
Luo 11.4 mm pora toistamalla vaiheet 3 – 
9. 

 Määritä työkalun ja pitimen mitat 
oheisen kuvan mukaisesti.

 Kirjoita työkalulle uudeksi 
nimeksi: DRILL 11.4 DIA.

Alkuperäinen ja uusi työkalu näkyvät kappaleikkunassa.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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 Sisäpuolisen rouhintatyökalun luominen
1 Klikkaa ja vedä T7171 R0.4 ID ROUGH MIN 16. DIA - 80 DEG. 

kirjastoikkunasta kappaleikkunaan.

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kopioitua työkalua ja valitse valikosta 
Muokkaa työkalua.

Työkalun määrittely -valintaikkuna avautuu.

3 Valitse 05 palan halkaisija/pituus -pudotusvalikosta.

Tämä arvo määrittää palan sisähalkaisijan tai pituuden (riippuen valitusta 
muodosta). Palan sisähalkaisija tarkoittaa ympyrän halkaisijaa, joka voidaan 
sijoittaa palan sisään.

 4 Jätä muut välilehden muut 
parametrit oletusarvoihinsa ja 
klikkaa Sisäsorvaus -välilehteä. 
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 5 Sovita äsken muokattu pala 
pitimeen muuttamalla pitimen 
geometriaa kuvan osoittamalla 
tavalla.

 6 Klikkaa Parametrit-välilehteä ja 
kirjoita työkalun nimeksi: ID ROUGH 
MIN. 10. DIA. - 80 DEG.

7 Viimeistele muutokset klikkaamalla OK.

 Sisäpuolisen viimeistelytyökalun luominen
Sorvattavalle reiälle luodaan viimeistelytyökalu. 

1 Kopioi ja liitä työkalu kappaleikkunassa hiiren oikealla painikkeella. (juuri 
muokattu (ID ROUGH MIN. 10. DIA. - 80 DEG.

2 Lisää samanlainen työkalu vastaamalla kehotteeseen Kyllä.

3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kopioitua työkalua ja valitse valikosta 
Muokkaa työkalua.

Työkalun määrittely -valintaikkuna avautuu.
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA
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4 Määritä palaa kuvaava sisähalkaisija ja nirkon säde kuten oheisessa kuvassa.

VIHJE: Mitat voi kirjoittaa kenttiin suoraan tai valita pudotusvalikosta.

 5 Säilytä pitimen geometria kuvassa 
olevissa mitoissa juuri muokattua 
palaa varten.

6  Kirjoita uuden työkalun nimeksi: ID FINISH MIN. 10. DIA. - 80 DEG.

7 Viimeistele muutokset klikkaamalla 
OK.

 Sisäpuolisen kierretyökalun luominen
1 Klikkaa ja vedä työkalu T101101 R0.036 ID THREAD MIN. 20. DIA. 

kirjastoikkunasta kappaleikkunaan.

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kopioitua työkalua ja valitse valikosta 
Muokkaa työkalua.

Työkalun määrittely -valintaikkuna 
avautuu.
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3 Muokkaa palan geometriaa 
kasvattamalla palan nousua (mm/
kierros) ja leikkuusyvyyttä (C). 

Mastercam käyttää näitä arvoja 
laskiessaan kierteen syötön 
oletusarvoa, joka perustuu 
Parametrit-sivulla määriteltyyn 
karanopeuteen.

4 Määritä Pitimet-sivulla pitimen 
halkaisijaksi (A) 12.0.

5 Klikkaa Parametrit-välilehteä ja kirjoita työkalun nimeksi: ID THREAD MIN. 
12. DIA.

6 Viimeistele muutokset klikkaamalla 
OK.

Työkalut, joita tarvitaan kappaleen sisähalkaisijan työstämiseen on nyt luotu. 

7 Poistu Sorvaustyökalujen hallinnasta klikkaamalla OK.

Kappaleen takapinnan työstäminen
Kappaleen takapinta on parasta työstää jatkotoimia varten. Luo otsapinnan työstörata 
ja viimeistele kappaleen takapinta mittaan Z0 käyttämällä rouhinnan oletustyökalua 
(T0101 R0.8 OD ROUGH RIGHT - 80 DEG). 
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Kappaleen takapinta työstetään samalla tavalla kuin kappaleen otsapintakin. Lisätie-
toja operaatiosta saat kohdasta luku 2, harjoitus  (sivu 29).

Ensimmäisen reiän poraaminen
Sorvauksen porausoperaatiot porataan kappaleen keskiviivaa pitkin oletusarvoisesti 
kappaleen origossa.

 1 Valitse Sorvauksen välilehdeltä 
Poraus.

Sorvaus poraus -valintaikkuna 
avautuu.

Toisin kuin useimpia muita 
työstöratoja varten sorvauksen 
porausratoja varten ei tarvitse valita 
geometriaa ennen 
työstörataparametrien 
määrittämistä.

 2 Valitse 9.6 mm pora 
työkaluikkunasta.

Voit halutessasi lisätä kommentteja 
kenttään.

 3 Klikkaa Tavallinen poraus - ei 
lastunkatkaisua -välilehteä.

 4 Klikkaa Syvyys -painiketta 
määrittääksesi porareiän pohjan 
grafiikkaikkunassa.
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5 Valitse kuvassa osoitettava piste.

 Mastercam avaa Sorvaus poraus -
valintaikkunan uudelleen ja 
määrittää syvyyden parametrin 
automaattisesti.

6 Valitse työkierron pudotusvalikosta 
Syvänreiän poraus.

Sivun parametrit vaihtuvat 
Tavallinen poraus - ei 
lastunkatkaisua -parametreista 
Syvänreiän poraus - täysi nosto -
parametriin.

Välilehden nimi riippuu valitusta Porauskierron parametrit -kohdan 
työkierrosta. Valittavat työkierrot riippuvat aktiivisesta ohjauksenmäärittelystä.
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7 Määritä ensimmäisen ja sitä 
seuraavien porausten syvyydeksi 2.0 
mm.

8 Päätä operaatio klikkaamalla OK.

Grafiikkaikkunassa näkyy ensimmäisen reiän poraus.

Toisen reiän poraaminen
Tässä operaatiossa käytetään syvyyslaskuria työkalun poraussyvyys.

1 Valitse Sorvauksen välilehdeltä Poraus.
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 2 Valitse 11.4 mm pora 
työkaluikkunasta.

Voit halutessasi lisätä kommentteja 
kenttään.

3 Klikkaa Syvänreiän poraus - täysi nosto -välilehteä.

Mastercam muistaa viimeksi valitun porauskierron.

4  Määritä uuden porausreiän poraussyvyys klikkaamalla Syvyys-painiketta.

5 Valitse kuvassa osoitettava piste.
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Porausreiän syvyys valitussa pistessä 
lisätään Syvyys-kenttään 
automaattisesti.

Vaikka ei valittaisikaan kohtaa, jossa poran kärki on, oikea poraussyvyys 
voidaan laskea Mastercamin syvyyslaskurin avulla loppuhalkaisijaan ja poran 
kokoon perustuen.

6 Klikkaa Syvyyden laskenta -
painiketta

Syvyyden laskenta -valintaikkuna 
avautuu.

Kun Käytä nykyisen työkalun 
arvoja -parametri aktivoidaan, 
Mastercam näyttää työkalun 
halkaisijan, kärkikulman ja poran 
kärjen tasaisen osuuden halkaisijan 
perustuen Työstörataparametrit-
sivulla valittuun työkaluun. 
Tarvittava poraussyvyys lasketaan ja 
erotus lisätään valittuun syvyyteen.

 7 Palaa Sorvaus poraus -
valintaikkunaan klikkaamalla OK.

Tarvittava poraussyvyys näkyy 
Syvyys-kentässä.

8 Jätä valintaikkunan kaikki muut parametrit ennalleen ja luo operaatio 
klikkaamalla OK
MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA / SECTION 1 



KOLMANNEN REIKÄKOON ROUHINTA JA VIIMEISTELY   109
Kolmannen reikäkoon rouhinta ja viimeistely
Seuraavaksi sorvataan kolmas sisähalkaisija rouhinnan ja viimeistelyn operaatioilla. 
Normaalia viimeistelyrataa lukuunottamatta sisähalkaisijoille luotavat rouhinnan ja 
viimeistelyn operaatiot ovat hyvin samankaltaisia kuin työstöradat, jotka 
luotiinulkohalkaisijoille.(luku 2) 

1 Valitse Sorvaus-välilehdeltä Rouhinta.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu ja Mastercam kehottaa valitsemaan 
lähestymispisteen.

2 Luo osittainen ketju klikkaamalla geometriaa kuvan soittamalla tavalla.
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3 Hyväksy ketju klikkaamalla OK 
Ketjutus-valintaikkunassa.

Sorvaus rouhinta -valintaikkuna avautuu.

4 Valitse reiän rouhintaterä, joka 
luotiin kohdassa sivu 100: ID 
ROUGH MIN. DIA. - 80 DEG. 

5 Kirjoita Kommentti-kenttään Reiän 
rouhinta.
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6 Tee seuraavat muutokset Rouhintaparametrit-välilehden leikkuuarvoihin.

 Muuta lastuamissyvyydeksi 1.0.
 Pienennä Z-suuntainen työvara 

arvoon 0.05.

 Valitse Aihion tunnistus -alasvetovalikosta Käytä aihiota ulkorajauksena.
7 Klikkaa Lähestyminen/

poistuminen -painiketta.

Lähestyminen/poistuminen -
valintaikkuna avautuu.
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a Klikkaa Poistuminen-välilehteä.

b Kirjoita 0.5 pituus-kenttään.
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Vektori, jota työkalu seuraa 
irrotessaan kappaleesta, on 0.5 
mm pituinen.  

c Palaa Sorvaus rouhinta- ikkunaan klikkaamalla OK.

8 Jätä valintaikkunan muut parametrit ennalleen oletusarvoihinsa.

9 Luo rouhintarata klikkaamalla OK.

10 Luo viimeistelyrata. Käytä juuri rouhitun reiän viimeisteltyyn ID FINISH MIN. 
10. DIA. - 80 DEG -työkalua. (Tämä viimeistelytyökalu luotiin 
kohdassasivu 101.) Anna muiden asetusten olla oletusarvoissaan.

11 Tallenna kappale.
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Sisäpuolisen kierteen lisääminen
1 Laajenna Sorvaus-välilehden Yleiset-ryhmää ja valitse Kierteitys.

Sorvaus kierteitys -valintaikkuna avautuu.

HUOM.: Kierteitystä varten ei tarvitse valita geometriaa. 

2 Valitse Työstörataparametrit -
välilehdeltä kierteitystyökalu, joka 
luotiin kohdassa sivu 102: ID 
THREAD MIN 12 DIA. 

3 Näppäile 400 karanopeus-kenttään 
ja valitse syöttönopeuden tyypiksi 
mm/kierrosta. 

4 Kirjoita Kommentti-kenttään 
Sisäpuolinen kierre.

5 Anna muiden sivun parametrien olla oletusarvoisaan.
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6 Klikkaa Kierteen muodon 
parametrit -välilehteä.

7 Anna kierteen seuraavat mitat yllä olevan kuvan mukaisesti 

 nousu
 ulkohalkaisija ja sisähalkaisija
 alku- ja loppupisteiden sijainnit 
Piirustuksessa sivu 95 näkyvät samat mitat.

VIHJE: Jos luodaan vakiokierrettä, vakiokierteiden kierretaulukko 
saadaan näkyviin klikkaamalla Valitse taulukosta. Mastercam täyttää kier-
teen mittakentät automaattisesti taulukon mukaisilla arvoilla. Lisätietoja saa 
Mastercamin Ohjeesta.
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8 Varmista, että kierteen tyyppi on Sisäpuolinen.

9 Klikkaa Kierteen työstön parametrit -välilehteä.

10 Aktivoi Lasketaan-parametri, jolloin Mastercam laskee automaattisesti 
tarvittavan kiihdytysmatkan. 

11 Anna muiden sivun parametrien olla oletusarvoisaan.
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12 Luo työstörata klikkaamalla OK.

13 Tallenna kappale.

Tarkastuksen leikkaustoiminnot
luku 3kappaleen näkymistä parannettiin Tarkka zoomaus - ja Todelliset kierteet -
toimintojen avulla. Tässä harjoituksessa käytetään tarkastuksen leikkaustoimintoja, 
joiden avulla kappale leikataan pitkin sisähalkaisijaa. 
SECTION 1 /  MASTERCAM LATHE HARJOITUSKIRJA



118  MASTERCAM 2017 / Sisähalkaisijan työstö
1 Valitse operaatiot 12-17 
Työstöratojen hallinnassa. 

Kaikki nämä operaatiot luotiin 
sisähalkaisijalle.

2 Klikkaa Tarkasta valitut operaatiot.

Tarkastus avautuu Mastercam Simulatoriin.

3 Piilota kiinnittimet ja vaihda aihio 
läpikuultavaksi.
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4 Klikkaa Värejä vaihtaen päälle, 
jolloin työkalujen ja työstökohtien 
värit vaihtuvat operaation mukaan.

Kunkin operaation väri näkyy myös toistopalkissa ikkunan alareunassa.

VIHJE: Voit parantaa näkymää panoroimalla, zoomaamalla ja kääntämällä-
kappaletta.

5 Aloita tarkastus klikkaamalla Työstä-painiketta tai painamalla [R].
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Vaikka operaatiot näkyvätkin hyvin läpikuultavan aihion läpi, Mastercam 
Simulatorin leikkaustoiminnoilla kappaleen sisään nähdään vieläkin 
paremmin. 

6 Vaihda aihio takaisin 
läpikuultamattomaksi.

7 Avaa Tarkastus-työkalupalkki. 

8 Valitse ZX-leikkaustaso -painike ja 
valitse pudotusvalikosta Leikkaa 
edestä.

Aihio poikkileikataan ZX-tason 
mukaan.

VIHJE: Klikkaa ja vedä tasoa hiirellä poikkileikkauksen sijoittamiseksi. 
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9 Valitse alasvetovalikosta Pois ottaaksesi leikkauksen pois käytöstä. 

10 Valitse 1. neljännes 3/4-
osaleikkausvalikosta.

Osaleikkauksilla aihio näkyy neljänneksissä, joissa käytetään kahden 
leikkaustason yhdistelmiä. Kun leikkaus on valittu, voidaan näkymää säätää 
jompaa kumpaa tasoa klikkaamalla ja hiirellä vetämällä. 
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11 Ota osaleikkaus pois päältä 
klikkaamalla 3/4, Pois.

12 Sulje simulointi.

Kappale on nyt tarkastettu leikkauksien avulla. Seuraavassa luvussa työkalut järjeste-
tään ja työstöradat lähetetään työstökoneelle postprosessoimalla.
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7Postprosessointi 

Postprosessointi tarkoittaa prosessia, jossa Mastercamin kappaletiedoston työstöradat 
muutetaan siihen tarkoitetun ohjelman avulla formaattiin, jota työstökoneen ohjausyk-
sikkö ymmärtää.

NC-tiedostoon tulostuvat työkalunumerot perustuvat kunkin operaation Työstörata-
parametrit-välilehteen tai Työkalu-sivuun. Kun operaatiota varten valitaan työkalu, 
Mastercam luo työkalulle oletusnumeron ja oletuskorjausnumeron. Jos työstökoneen 
työkalunumerointi on rajallinen, Mastercamissa voidaan koneryhmän työkalut 
määrittää uudelleen.

Tämän harjoituskirjan viimeisessä luvussa numeroidaan luoduissa operaatioissa 
käytettävät työkalut uudelleen ja sen jälkeen koko operaatiosarja postprosessoidaan 
NC-tiedostoksi. 

Tässä luvussa opitaan
 Uudelleen numeroimaan kappaletta työstävät työkalut
 Postprosessoimaan työstöohjelma tarkastusta varten

Työkalujen uudelleen numeroiminen
Tässä harjoituksessa operaatioissa käytettävät työkalut numeroidaan uudelleen.

1 Valitse kaikki Työstöratojen 
hallinnan operaatiot.

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella koneryhmää.
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3 Valitse Muokkaa valittuja operaatioita, Työkalujen uudelleennumerointi.

Työkalujen uudelleennumerointi-valintaikkuna avautuu.

4 Deaktivoi alimman parametrin 
Numeroidaan myös operaatiossa 
käyttämättömät työkalut - ruutu.

5 Klikkaa OK.

Työstöratojen hallinnassa olevat työkalut numeroidaan uudelleen suhteessa 
niiden järjestykseen.
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VIHJE: Käytä yllä olevaa menetelmää numeroimaan työkalut uudelleen 
työstöratojen luomisen jälkeen. Jos haluat numeroida koneryhmän 
työkalut operaatioittain ennen kuin työstöradat luodaan, tee valinta 
Koneryhmän ominaisuuksien valintaikkunan Työkaluasetukset-välileh-
dellä.

Postprosessointi
Seuraavaksi koneryhmän operaatiot postprosessoidaan. 

1 Valitse kaikki Työstöratojen hallinnan operaatiot.

2 Klikkaa Työstöratojen hallinnan 
Postprosessoi valitut operaatiot -
painiketta.

Jos koneryhmän kaikkia operaatioita ei ole valittu, Mastercam kysyy, 
halutaanko kaikki operaatiot postprosessoida.

Postprosessointi-valintaikkuna 
avautuu. Mastercam käyttää 
valintaikkunan asetuksia 
käsitellessään postprosessoinnissa 
luotavia tiedostoja.
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3 Klikkaa OK.

Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

4 Kirjoita nimi tai hyväksy NC-tiedoston oletusnimi klikkaamalla Tallenna.

Mastercam postprosessoi tiedoston ja avaa sen oletuseditorissa. Tiedosto 
voidaan tarkastaa ennen kuin se lähetetään työstökoneelle. 

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Mastercam 2017 harjoituskirja (Lathe) harjoitukset. 
Harjoituskirjan jälkeen suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuk-
siin ja toimintoihin. 

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskir-
joja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisi-
vulta, jolle pääsee valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

Mastercam tiedonlähteitä
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 MastercamMastercam Ohje—Avaa Mastercamin Ohje valitsemalla Ohje, 
Sisältö Mastercamin valikkoriviltä tai painamalla [Alt+H]. Suurimmassa 
osassa valintapalkkeja ja -nauhoja on Ohje-painike, joka avaa Mastercam 
ohjetiedoston suoraan vastaavasta kohdasta. 

 MastercamMastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa 
kysymyksiisi.

 Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee asiasi parhaiten. Tarvittaessa on 
käytettävissä myös CNC Softwaren teknisestä tuesta 
support@mastercam.com), mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin 
Mastercam-edustaasi tai maahantuojaan.

 Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri 
perustoimintoja. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin 
lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisivulta, jolle pääsee 
valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

 Mastercam University CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, 
laajaa oppimisympäristöa, jossa on saatavana vuorokauden ympäri 
oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi hioa 
taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -tutkintoon. 
Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercam.fi -
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sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
training@mastercam.com. 

 Webbiyhteisö— Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi 
ja www.mastercam.com Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit 
liittyä meihin Facebookissa (www.facebook.com/mastercam) seurata 
Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) ja Google+ ympäristössä 
(plus.google.com/+mastercam) YouTubessa voit katsella, kuinka Mastercam 
toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!  
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin 
verkkokeskusteluryhmästä, joka on osoitteessa forum.mastercam.com tai 
käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com. 

Voit rekisteröityä päävalikon Tiedosto-välilehden Yhteisö-kohdasta Linkitys 
Mastercam.com ja seuraamalla ohjeita.

Mastercam oppaat
MastercamMastercam asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat \Documentation-
kansioon:

 Mastercam 2017 uudet piirteet
 Mastercam 2017 Asennusopas
 Mastercam 2017 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam 2017 Siirtymisopas
 Mastercam 2017 Pikaopaskortti
 Mastercam 2017 Lueminut

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