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Johdanto

Tervetuloa tutustumaan Mastercam X9! Mastercam X9 tarjoaa uusia tuotteita ja 
toimintoja, joiden avulla työstö tehostuu ja nopeutuu. Olemme varmoja, että hyödyt 
siitä, mitä Mastercam X9 on tarjottavana yrityksellesi.

Parhaat puolet yhdistäen
Olemme ylpeitä ilmoittaessamme, että asiakkaat, jotka ostavat Mastercam X9 -
ohjelman, voivat käyttää myös Mastercam® for SOLIDWORKS® -ohjelmaa, jolloin 
käytössä yhdistyvät molempien ohjelmien parhaat puolet.
Tämän muutoksen myötä käyttäjillä on mahdollisuudet täysin —usein työnjohdon tai 
ulkopuolisen toimittajan valtuuttamien —kokonaisvaltaisten ratkaisujen lisäksi myös 
mahdollisuuteen työskennellä kokonaisvaltaisesti Mastercamilla, jos heidän kokemuk-
sensa perustuu Mastercamin käyttöön.
Mastercamin asiakkaat eivät tarvitse uutta lisenssiä, vaan heillä on mahdollisuus valita 
se, kuinka Mastercamilla luodaan työstöratoja. Tiedämme asiakkaittemme vastaanot-
tamien kappaletiedostojen olevan valtaosaltaan SolidWorksilla luotuja, joten niillä 
asiakkailla, jotka jo käyttävät SOLIDWORKSia on mahdollisuus käyttää ohjelmista sitä, 
mikä kuhunkin tilanteeseen sopii parhaiten.
Mastercam X9 -käyttäjistä ne, joilla on lisenssi Mill 2D -, Mill 3D - ja Lathe-tasoihin, 
voivat käyttää MCfSW-ohjelmaa lisämaksutta, koska ohjelmilla on vastaavuus MCfSW-
ohjelmaan. Oppilaitosversiossa käyttöön avautuu MCfSW 3D ja Lathe.

MUISTA:

 Mastercam Routerilla, Mastercam Wirellä, Mastercam Mill-Turnilla tai 
Mastercam Swissillä ei ole vastaavuutta Mastercam for SolidWorks -
ohjelmaan.

  Tällöin MCfSW-ohjelman käyttöön tarvitaan SOLIDWORKS 
2013 -version tai tätä uudemman version lisenssi (ostettavissa 
erikseen).

Mastercamin ohjelmistoryhmien muutokset
X9-version julkaisun myötä olemme tehneet muutoksia Masteram-ohjelmien tuotelin-
jaan ja nimityksiin.
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Alla olevassa luettelossa ovat Mastercamin ohjelmien uudet nimet.

Lisäksi X9:n julkaisun myötä seuraavia lisäohjelmia ei enää myydä erikseen, vaan ne 
sisältyvät määrättyihin ohjelmiin.

 o~ëíOsÉÅ - Sisältyy kaikkiin Mill- ja Router-ohjelmiin. Ei käytössä 
MCfSW:ssa.

 kÉëíáåÖ - Sisältyy kaikkiin Mill-, MCfSW- (vain työstöradan nestaus) ja 
Router-ohjelmiin.

 pçäáÇë - Sisältyy kaikkiin Design-, Lathe-, Wire- ja kaikkiin Mill- ja Router-
ohjelmiin, myös Entry-tasoon.

 jáää=iÉîÉä=N=- Asiakkaat saavat Level 2 -toiminnot päivittäessään.

 oçìíÉê - Asiakkat saavat Router Plus -toiminnot päivittäessään.

 j`Ñpt - Asiakkaat saavat Mill Level 2 -toiminnot päivittäessään.

Mastercam Dokumentaatio
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mastercam asennuskansion 
\Documentation-kansioon:

 Mastercam X9 Uudet piirteet

Ennen versiota X9 Version X9 jälkeen

Entry Entry

Mill Level 2 Mill

Mill Level 3 Mill 3D

Router Plus Router 

Router Pro Router 3D

MCfSW 2D MCfSW

MCfSW 3D MCfSW 3D

Lathe Lathe

Wire Wire

Design Design
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 Mastercam X9 Asennusopas

 Mastercam X9 Järjestelmänvalvojan opas

 Mastercam X9 Siirtymisopas

 Mastercam X9 Pikaopaskortti

 MastercamX9 Lueminut

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

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

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

 Mastercam 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 
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 -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoiteeseen 
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/

mailto:support@mastercam.com
http://www.mastercamu.com
mailto:training@mastercam.com
http://www.mastercam.com
mailto:techdocs@mastercam.com
mailto:techdocs@mastercam.com
http://www.facebook.com/mastercam
http://www.twitter.com/mastercam
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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 
valitsemalla Mastercamin päävalikosta Ohje, Linkki Mastercam.com ja 
seuraamalla ohjeita.

http://www.twitter.com/mastercam
http://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
http://forum.mastercam.com
http://kb.mastercam.com
http://www.facebook.com/mastercam
http://www.twitter.com/mastercam
http://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
http://google.com/+mastercam
http://forum.mastercam.com
http://www.mastercamu.com


Ohjelman uudet yleispiirteet

Suuntien hallinnan parannukset
Tasojen hallinta on nyt ei-modaalinen valin-
taikkuna. Tämä tarkoittaa sitä, että voit jättää 
Tasojen hallinnan kuvaruudulle ja jatkaa työs-
kentelyä Mastercamin työtilassa. Voit jopa 
siirtää Tasojen hallinnan toiselle kuvaruudulle 
moninäyttöisissä tietokoneissa.
Lisäksi XYZ-akselisto-osoittimet näkyvät nyt 
dynaamisessa akselistosymbolissa.

Suhteessa työkoordinaatistoon 
Suhteessa työkoordinaatistoon valintaruutu on poistettu Suunnat (työkoordinaa-
tisto) -parametrisivuilta. Suuntien tiedot näytetään nyt Näytä suuntatiedot suhteessa 
työkoordinaatistoon -valinnalla Suuntien hallinnassa.
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Nollapisteen kopiointi
Uutta Kopioi nollapiste valintaa käytetään, kun suhteellisia suuntia luotaessa emonol-
lapistettä käytetään kaikissa alisuunnissa.

Näkymien hallinnan uusia ominaisuuksia
 Näkymät ovat nyt oletuksena päällä ja niitä käsitellään k®óí® -valikosta 

(aikaisemman ^ëÉíìâëÉí-valikon sijasta). 

 Kirjainmerkin symboli lisätään välilehteen silloin, kun näkymään on 
tallennettu kirjainmerkki. 

 Näkymästä voidaan kirjainmerkkejä poistaa nyt hiiren oikean painikkeen 
valikosta.
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 Nimeäminen ja uudelleen nimeäminen tehdään välilehdellä. Kun uutta 
näkymää luodaan, nimeämistoiminto on automaattisesti käytössä.

Kumoaminen toiminnon aikana
Mastercam X ensimmäisestä versiosta lähtien kumoaminen on ollut mahdollista 
milloin tahansa, mikä onkin ollut hyödyllistä. Toimintoon on liittynyt kuitenkin 
ongelmia, jotka vaativat korjauksia. Nyt alkiota luotaessa Kumoa/Toista on ei-aktii-
vinen silloin, kun elävä alkio näkyy grafiikkaikkunassa. Välittömästi, kun alkio tallenne-
taan, Kumoa/Toista aktivoituu ja viimeisin luotu alkio voidaan kumota toiminnosta 
poistumatta. Trimmauksissa Kumoa/Toista on aktiivinen, kun toiminto on suoritettu.

Tulosta-valintaikkunan uudet piirteet
Version X9 Tulosta-valintaikkunaa on uudistettu seuraavasti:

 Panorointi Esikatselu-ikkunassa hiiren vasemmalla painikkeella.

 Zoomaus Esikatselu-ikkunassa hiiren vasemmalla painikkeella.

 Esikatselu-ikkunan skaalaus Sovita/keskitä -painikkeella. 

 Kuva skaalataan marginaaleihin, kun Skaalataan kuva on deaktivoitu.
 Kuva keskitetään, kun Skaalataan kuva on aktivoituna.

 Marginaalien siirto hiirellä Esikatselu-ikkunassa.

 Uudistettu skaalauskerroin.
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Solidien ketjutuksen uudet piirteet
Uudella Liitety reunat -toiminnolla ketjutetaan vierekkäisiä reunoja useiden solidin 
sivujen yli. Uudella Ketjun loppu -painikkeella luodaan useita ketjuta yksittäisessä 
ketjutusistunnossa.

Liitetyt reunat näkyvät ryhmänä Ketjutuksen hallinnassa.
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Työstöradan analysointi
Tämä Analysoi-valikon uusi toiminto kertoo tietoja työstöradasta, kun hiirtä liikutetaan 
radan jonkin kohdan yllä. 
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Tasojen hallinnan uudet piirteet
Uusi Tasojen hallinnan hiiren oikena painikkeen valikko Poista valitut tyhjät tasot  
poistaa valitut tyhjät tasot. 

Tasojen hallinnan Valitse kaikki alkiot ja Poista kaikkien valinta helpottavat tason/
tasojen alkioiden valintaa.



OHJELMAN KONFIGUROINTI   11
Ohjelman konfigurointi 
Työkoordinaatiston akselistosymbolin värillä määritellään suunnan työkoordinaa-
tiston oletusväri (näkyy painamalla[Alt+F9]), joka voi olla jokin muukin kuin geomet-
rian väri.

Mastercam Simulator

Adaptiivinen laatu
Versiossa X9 olemme keskittyneet haasteisiin, joita olemme havainneet hyvin pienissä 
kappaleissa ja hyvin suurissa kappaleissa, joissa on tarkastettavana hyvin pieniä piir-
teitä. Nyt oletuksena käytössä on uusi työkalu nimeltään Adaptiivinen laatu .. Aluksi 
näyttää siltä, että tulokset tarkastuksen käynnistyttyä ovat samanlaiset kuin ennenkin. 
Hetken kuluttua ( useimmissa tapauksissa nopeasti) tarkastuksen laatu paranee 
selvästi erityisesti pyöristetyillä alueilla. Tämä uudelleen prosessointi vaikuttaa koko 
kappaleeseen, eikä vain siihen kohtaan, johon sillä hetkellä on zoomattu. Se helpottaa 
viisteiden, pienten reikien ja nurkkien tarkastusta.

HUOM: Toiminto on käytössä vain silloin, kun Mastercam Simulator -
asetuksissa on Simulointikone valittu 5-akseliseksi. 

Jos zoomaat lähemmäs, viestikkunan laatuarvot prosessoituvat uudelleen. Tämä on 
Tarkan Zoomauksen uuusi piirre. Kun zoomaaminen keskeytetään, zoomattu kohde 
prosessoidaan parempilaatuiseksi. Kohteen parempi laatu säilyy, vaikka kohteesta 
zoomataan tai panoroidaan pois. 
YouTube -video:
 https://www.youtube.com/watch?v=Vw42UHQRoR0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Vw42UHQRoR0&feature=youtu.be
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Kiinnitysten tuki
Nyt Mastercam Simulatorissa kiinnittimet saadaan haluttaessa näkyviin. Aikaisemmin 
vain Lathen istukka ja leuat näkyivät ja vain, jos asetukset tehtiin Lathen koneenmäärit-
telyssä.
Kiinnittimet näkyvät ja törmäykset niihin tarkastetaan mitä tahansa geometriaa vasten 
valitulla tasolla. Taso kiinnittimille valitaan Simuloinnin/tarkastuksen asetukset -valin-
taikkunan Kiinnitintaso-pudotusvalikosta 

Mastercam Simulatorissa kiinnittimien näkyvyyttä voidaan vaihtaa Koti-työkalupalkin 
Näkyvyys-kohdasta.

Törmäystarkastelu kiinnittimille määritellään Mastercam Simulatorin Asetukset-sivulta. 
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3D-ohjaimen tuki
Mastercam Simulator tukee nyt tiettyjä 3DConnexion-laitteita, kuten esimerkiksi 
SpacePilotia®, SpaceMousea® ja SpaceNavigatoria®. Uudella, kuvassa alla näkyvällä, 
Näytä-valintapalkin toiminnolla voidaan määritellä haluttu kierron keskipiste 

Valitsemalla toiminto ja valitsemalla sen jälkeen Mastercam Simulatorin grafiikkaikku-
nasta kohta, joka määrää käytettävän laitteen kierron keskipisteen, saadaan kuvaruu-
dulle sama hallinta kuin Mastercamin grafiikka-ikkunassa. Näytöllä näkyy väliaikaisesti 
piste, jonka avulla valinta on helpompi hahmottaa.

Kolmioverkkokappaleet simuloinnissa
Mastercam Simulator hyväksyy nyt kolmioverkkokappaleet (STL-data) työkappaleiksi.

5-akselinen simulointikone oletuksena
Nyt Mastercam Simulatorissa voidaan automaattisesti käyttää 5-akselista simulointi-
konetta oletuksena. Tästä on hyötyä hyvin pienissä kappaleissa tai hyvin suurissa 
kappaleissa, joissa on pieniä piirteitä. (alle 5mm). Valitse Mastercam Simulatorissa 
Tiedosto, Asetukset ja aktivoi toiminto valitsemalla Käytä aina 5-akselista moot-
toria. 
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Päivitetyt pysäytysasetukset
X9 Mastercam Simulatorissa on uusia pysäytysehtovalintoja, joiden avulla simulointi 
tai tarkastus voidaan keskeyttää tietyissä kohdissa.

 Pysäytykset otetaan päälle/pois klikkaamalla Koti-valintapalkin 
móë®óíóë~ëÉíìâëÉí-painiketta. Jos painike on korostettu, pysäytyksiä 
käytetään. Jos painiketta klikataan pysäytysten keskeyttämiseksi, 
pysäytysten asetukset säilytetään.

 Avaa Koti-valintapalkin móë®óíóë~ëÉíìâëÉí=Jpudotusvalikko ja valitse jokin 
toiminnoista kuten pysäytys X-arvon muutoksessa tai pysäytys kussakin 
työkalun tarkastuksessa. 

 Avaa Määritä arvot -valikko valitsemalla j®®êáí®=~êîçí= ja määrittele 
pysäytyksiä esimerkiksi operaation numeron, työkalun numeron tai jonkun 
muun kriteerin mukaan. Useita operaationumeroita voidaan antaa 
erottamalla numerot toisistaan pilkuin tai puolipistein tai antamalla 
operaatioiden rajanumerot (esimerkiksi operaatiot 4-7). Pysäytyksiä 
voidaan myös määritellä usein erilaisin pysäytysehdoin.
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Mastercam Code Expert -editori

Uudistetut NC-konfiguroinnin lausenumerointiasetukset
Nyt NC-rivi voidaan ohittaa määrittämällä siinä oleva merkki. Tälla tavoin voidaan 
tiedoston alkurivi ja loppurivi (%) ja ohjelman numerorivi (O) ohittaa.

Editorin ohjelman asetukset
Editorin Ohjelman asetukset -valintaikkunan Käyttöliittymä-kohtaan on lisättu uusi 
Oletusteksti-valinta. Tästä asetetaan sellaisten puhtaasti tekstitiedostojen (esimerkiksi 
tekstitiedostojen, lokitiedostojen, XML-tiedostojen) sarkaimet, fontit ja värit , joita ei 
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vielä muissa asetusosioissa (NC,tiedostot, MPNET-tiedostot, MP-tiedostot ja VBScript-
tiedostot) ole voitu määrittää..



Mill uudet piirteet

Ohjelman uudet yleispiirteet

Dynaamisen liikkeen vastajyrsinnän syöttö
Dynaamisen 2D-suurnopeusjyrsinnän, kuorinnan ja pinnan dynaamisen optirouhinnan 
radoilla voidaan nyt määrittää vastajyrsinnän syötölle nopeus silloin, kun lastuamisme-
netelmäksi valitaan zigzag.

Yleinen säteittäisen lastunohennusnopeuden laskenta
Seuraavissa X9-työstöradoissa voidaan nyt käyttää säteittäisen lastunohennuksen 
laskentaa ilman ISCAR CHATTERFREE -työkalua: 

 Tasku  Tasaus

 Pinnan rouhinta  Dynaaminen 
OptiRouhinta

 Aluerouhinta  Tasainen alue

 Dynaaminen jyrsintä  Dynaaminen profiili

 Aluejyrsintä  Kuorintarata
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3D-jyrsinnän uudet piirteet

Pinnan 3D-suurnopeusrouhintaratojen yhdistäminen
Pinnan 3D-suurnopeusratoja on yhdistelty ja niiden määrä valikossa on pudonnut 
kuudesta työstöradasta kahteen - dynaamiseen optirouhintaan ja aluerouhintaan. Tällä 
tavoin 2D-suurnopeusradat ja 3D-pinnansuurnopeusradat ovat yhdenmukaisia keske-
nään.

 X8 OptiYdin = X9 Dynaaminen optirouhinta asetuksella räâçéìçäÉäí~.

 X8 OptiAlue = X9 Dynaaminen optirouhinta asetuksella móëó=ëáë®ää®.

 X8 OptiJälkityöstö = X9 Dynaaminen optirouhinta Jäännösmateriaali-sivu 
aktivoituna.

 X8 Ydinrouhinta = X9 Alueen rouhinta asetuksella räâçéìçäÉäí~. 

 X8 Aluerouhinta = X9 Alueen rouhinta asetuksella móëó=ëáë®ää®.

 X8 Jälkityöstö = X9 Alueen rouhinta Jäännösmateriaali-sivu aktivoituna.

 Johtokäyrillä  Kaarijyrsintä

 Urajyrsintä
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Pinnan suurnopeusratojen jälkityöstö
Pinnan suurnopeustyöstön jälkityöstön ominaisuuksia on parannettu. Seuraavissa 
kuvissa näkyy X8 vasemmalla ja X9 oikealla.

Pinnan suurnopeusratojen työkalun kosketuspisteen hallinta
Seuraavilla 3D -suurnopeusradoilla voidaan käyttää Työkalun rajaus -sivun uutta 
Työkalun kosketuspiste parametria:

 Vakio-Z  Spiraalimainen

 Yhdensuuntainen  Säteittäinen

 Vakiokarheus

X8 X9
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Mastercamin työkalun liikkeitä voidaan nyt määrittää työkalun kärjen mukaan tai 
työkalun työstöpinnan reunalla materiaaliin koskettavan kohdan mukaan.

Vakio-Z- pintasuurnopeusradan työstöjärjestys
Vakio Z -työstöradoissa on nyt valinta, jossa kappaleen työstö voidaan määrittää alka-
vaksi alhaalta ylöspäin. 

Työkalun kärjen rajaus Työkalun kosketuspisteen 
rajaus
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Hybridiradan tasaiset alueet
Versiossa X9 hybridiradan tasaisten alueiden työstöä voidaan hallinnoida. Rata voi 
työstää tasaiset alueet, jättää ne pois radasta tai työstää vain tasaiset alueet. Valinnat 
ovat pinnan suurnopeuksien hybridiradan Työstöparametrit-sivulla.

Parannettu kartiomaisen työkalun tuki
Kartiomaisten jyrsinten kompensointi on nyt tarkempaa. 



22  MASTERCAM X9/ Mill uudet piirteet
2D-jyrsinnän uudet piirteet

2D-suurnopeusjohtokäyrärata
2D-johtokäyrädassa on uusi työstömenetelmä. Uudessa menetelmässä voidaan 
työstää ulkopuolelta keskelle tai keskeltä ulkopuolelle. Lisäksi uudella Ensimmäisen 
lastun syöttönopeuden vähentämisen -parametrilla voidaan alentaa johtokäyrära-
tojen ensimmäisen työkalun koko halkaisijalla työstävän lastun syöttönopeutta 
prosentuaalisesti esimerkiksi uratyöstössä.

2D profiilin nurkkatyöstö
2D-profiiliradalla voidaan nyt määrittää ketjun nurkan sisäpuolinen pyöristys. Valin-
nalla rikotaan valitun ketjun muotoa.



2D-JYRSINNÄN UUDET PIIRTEET   23
Kuorintaradan päivitykset
Käyttäjien toivomuksesta Mastercam X9 sisältää aikaisemmista versioista tutun 
normaalin kuorintaradan. Normaalia kuorintarataa voidaan käyttää suljetuissa ketjuissa 
toisin kuin dynaamista kuorintarataa.
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Työstöradan esikatselu
2D-työstöratoja voidaan nyt esikatsella grafiikkaikkunassa ennen kuin työstörata on 
luotu tai regeneroitu. Esikatselu käynnistyy klikkaamalla työstöradan valintaikkunan 
vasemman yläkulman painiketta.

HUOM: Työstöradalla täytyy olla työkalu ennen kuin esikatselurata 
näkyy.

Moniakseliset uudet piirteet

Port Expertin Minimoidaan kallistus -parametri
Työkaluakselin ohjaus -sivun Minimoidaan kallistus luo nyt tehokkaimman mahdol-
lisen kanavatyöstöradan. Vaikka radan laskenta-aika kasvaakin hieman, kallistukset 
vähenevät merkittävästi. 
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Työstöradan näyttö
X9 moniakselisten ratojen työstöradat näkyvät nyt tavallisina työkalun liikkeinä 
aiemmin grafiikkaikkunassa näkyneiden vektorien sijaan.

Säikeistys (moniydinprosessorin hyödyntäminen) 
Kaikki moniakselisten työstöratojen erikoissovellukset, kuten Port Expert ja Blade 
Expert prosessoidaan nyt monisäikeisesti, jolloin työskentelyä voidaan prosessoinnin 
aikana jatkaa. 

Tietoisuus työkoordinaatistosta
Aikaisemmin kaikki moniakseliset radat laskettiin Päältä-työkoordinaatistossa. Jos 
koordinaatistoa kierrettiin X-akselin ympäri , kierto tapahtui Päältä X-akselin ympäri 
eikä välttämättä käytössä olevassa työkoordinaatistossa. Nyt kaikki tapahtuu käytettä-
vässä työkoordinaatistossa.

Moniakselinen liitäntärata
Uudella moniakselisella liitäntäradalla voidaan useita työstöratoja linkittää turvallisin 
siirtymisliikkein keskenään. Liitettävät työstöradat voivat olla mitä tahansa 3-5 -akse-
lisia ratoja.

X8 X9
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Lathe uudet piirteet

Lathen mukautettu työkoordinaatisto
Sorvaus, jyrsintä (myös sorvauksen C-akselin operaatiot) ja aihionhallinnan operaatiot 
tukevat nyt mukautettua työkoordinaatiston käyttöä asianmukaisesti.Sorvaus, jyrsintä 
(myös sorvauksen C-akselin operaatiot) ja aihionhallinnan operaatiot tukevat nyt 
mukautettua työkoordinaatiston käyttöä asianmukaisesti.

Jyrsintätyökalun suuntauksen tarkastus
Varoita jyrsimen suuntauksen virheestä -valinnalla varmistetaan se, että revolveriin 
ladattuja työkaluja ei epähuomiossa käytetä useissa operaatioissa, joissa niiden suun-
taus vaihtuu. Parametri aktivoidaan Lathen ja Mill-Turnin koneryhmän ominaisuuksien 
Työkaluasetukset-välilehdellä. Lathessa se ei ole oletuksena ole käytössä, mutta Mill-
Turnissa on. Se voidaan asettaa oletukseksi käyttäjän .defaults-tiedostossa. 
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Sorvaus rouhinta
Sorvauksen rouhintaparametrien sivulla on Lyhennetään lastua -valinta, joka säätää 
kunkin lastun alkukohtaa edellisen lastun jälkeisen aihion muodon ja työkalun muodon 
mukaan.

Pois Pääll



Työkalujen uudet piirteet 

Jyrsintätyökalujen uudistukset

Pitimen jaksojen muokkaaminen
Versiossa X9 pidinten jaksoja voidaan upottaa, poistaa tai muulla tavoin siirtää hiiren 
oikean valikon avulla. Valikko avautuu klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella riviva-
linnan kohdalla kuten oheisessa kuvassa.
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Leikkuunopeuden ja hammaskohtaisen syötön parametrit
Nämä parametrikentät ovat nyt kaikissa X9 jyrsintäradoissa. Toteutus on samanlainen 
kuin puurakenteisissa valintaikkunoissa.

Päivitetty .TOOLDB-tiedosto
X9 .TOOLDB-tiedosto on päivitetty. Aiempien versioiden .TOOLDB-tiedostoja voidaan 
käyttää. Tool Manager -erillisohjelma vaatii uusimman .TOOLDB-tiedoston. Päivitysvel-
holla voidaan päivittää jokainen Tool Managerissa käytettävä .TOOLDB-tiedosto, joka 
on luotu ennen versiota X9 Beta 1. 
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HUOM: Jos yrität muuttaa vanhempaa työkalukirjastoa, näytölle 
avautuu turvallisuuden vuoksi kehote, jossa kysytään, haluatko päivittää 
tiedoston uusimpaan formaattiin. Kehotteessa myös varoitetaan 
kirjaston päivityksen jälkeen, ettei kirjastoa enää voida käyttää Master-
camin vanhemmissa versioissa ja että kirjaston päivitys voidaan vielä 
peruuttaa ja jättää tiedosto entiseen tilaansa. 

Uusi tynnyrijyrsin tyyppi
Versiossa X9 voidaan käyttää tynnyrimäistä jyrsintä. Parametrien määritys on standar-
disoinnin puutteessa hiukan monimutkaista. Työkalun määrityksessä voidaan käyttää 
omaa tuotua profiilia tiedostosta tai tasolta.  

Uusi kierteenjyrsintätyökalun tyyppi
Versiossa X9 voidaan käyttää kierteenjyrsintätyökalua. Kierteen jyrsinnän työkalu tukee 
seuraavia kierretyyppejä osana parametrien määritystä:

 Unified National — UN-kierre

 Metriset kierteet

 Acme-trapetsikierre

 Stub Acme - pyöristetty trapetsikierre

 American Buttress Pull -kierre
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 American Buttress Push -kierre

 NPT-kierre

Kierretyyppejä saatetaan tulevaisuudessa lisätä. 

Lisää profiileja urajyrsimen ylempään nurkkaan
Nyt urajyrsimen hampaan ylänurkan ja alanurkan muodot voidaan määrittää itsenäi-
sesti. Ylä- ja alanurkkaan voidaan toisistaan riippumatta määrittää terävä, pyöristetty ja 
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viistetty muoto. Kumpaankin hampaan nurkkaan määritetään sama profiili käyttämällä 
Lukitse ylä- ja alakulma -valintaruutua.

Jyrsintätyökalun varren kaulan määritys
X9-versiossa voidaan työkalun varrelle määrittää kaulan halkaisija parametrisesti ilman 
oman profiilin luontia. Ohennettua kaulaa voidaan käyttää seuraavissa työkalutyy-
peissä:

 Tasapäiset 
tappijyrsimet

 Pyöristettypäiset 
tappijyrsimet

 Pallopäiset 
tappijyrsimet

 Kierrejyrsimet

 Tynnyrijyrsimet



34  MASTERCAM X9/ Työkalujen uudet piirteet
Pitimen profiilin kaarimuodot
Versiossa X9 pitimen jaksojen profiilit voidaan määrittää kaarimaisiksi. Ennen versiota 
X9 jakson profiilin oli oltava lieriömäinen tai kartiomainen. Kaaridatan käyttöönoton 
myötä Pidin-sivun editointimahdollisuus on siirretty Pidinvelholle. Pidin-sivulla on 
jakson suoraviivaisten profiilien editointi edelleen mahdollista, mutta omat, kaaridataa 
sisältävät jaksot ovat vain luettavissa eivätkä muokattavissa.
Kaaria sisältävän pitimen profiilia voidaan muokata viemällä se geometrian tasolle ja 
muokkaamalla sitä Mastercamin CAD-ominaisuuksilla. On tärkeää ymmärtää se, että 
linkitystä ulkoisiin tiedostoihin tai geometriaan ei tueta. Profiili tallennetaan pitimeen, 
eikä profiili päivity automaattisesti silloin, kun viety pitimen geometria muuttuu. Sama 
pätee CAD-tiedostolta tuotuihin profiileihin. Jos lähdegeometria muuttuu, lähdepolku 
on päivitettävä valitsemalla lähdegeometria pitimen määrittelyssä uudelleen.
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HUOM: MCX-tiedoston geometrian tuonti on mahdollista vain käytettä-
essä Pidinvelhoa Mastercamissa.

Uudistuneet pidinyhdistelmät
Kun käytetään modulityökaluja tai pitimiä, joissa on jatkeita, kutakin pitimen osaa 
voidaan editoida Mastercamissa erikseen. Toistaiseksi pidinyhdistelmien editointi on 
mahdollista vain Tool Manager -erillisohjelmalla.
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Leikkuunopeuden ja hammaskohtaisen syötön valinnat
Leikkuunopeuden ja hammaskohtaisen syötön parametreja voidaan nyt määrittää 
suoraan Työkaluvelhossa. Syöttönopeus ja karan pyörimisnopeus näkyvät yhä ja päivit-
tyvät sitä mukaan, kun leikkuunopeutta ja hammaskohtaista syöttöä muutetaan.
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Työkalu-sivun Tallenna työkalu kirjastoon -parametri
Kun työkaluja luodaan työstöradan parametrien Työkalu-sivulla, voidaan luotu työkalu 
tallentaa kirjastoon klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Tallenna 
työkalu kirjastoon .

Pitimen tuonti CAD-tiedostosta
Muotogeometrian tuonnin, viennin ja poistamisen painikkeet on lisätty Pidinvelhoon. 
Työkaluvelhossa on samanlainen toiminto.
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Uusi valinta työkalukokoonpanojen, työkalujen ja pidinten 
automaattiseen nimeämiseen
Voit valita, nimetäänkö työkalukomponentit automaattisesti aktivoimalla tai passivoi-
malla Tool Managerin asetusten Yleiset-välilehden valintaruudun.
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