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MASTERCAMMASTERCAM

A program felépítéseA program felépítése
Főbb funkciókFőbb funkciók
MenürendszerMenürendszer
Geometriai modulokGeometriai modulok
SzerszámpályákSzerszámpályák
Technológia segítésTechnológia segítés
PosztprocesszálásPosztprocesszálás



MASTERCAM MASTERCAM mintapmintapéldákéldák



Feladat:Feladat:

síkmarás és zsebmarás gyakorlásasíkmarás és zsebmarás gyakorlása
nyersdarab beállításnyersdarab beállítás
szerszámválasztásszerszámválasztás
különféle zsebmarási módszerekkülönféle zsebmarási módszerek
vizualizálásvizualizálás
……



Munkadarab betöltéseMunkadarab betöltése

MainMain menumenu –– FileFile –– GetGet
//Mcam9/Tutorials/Mill Mcam9/Tutorials/Mill 
Tutorial/InchTutorial/Inch folderbőlfolderből

A A MastercamMastercam szól, hogy inch rendszerű szól, hogy inch rendszerű 
darabot olvasott be, átvált angol darabot olvasott be, átvált angol 
mértékegységremértékegységre
Töltsük be a Töltsük be a pocketpocket nevű fájltnevű fájlt



Átváltás metrikus rendszerreÁtváltás metrikus rendszerre

MainMain menumenu –– ScreenScreen –– ConfigureConfigure
CurrentCurrent configurationconfiguration filefile: az English : az English 
helyett válasszuk a helyett válasszuk a MetricMetric--etet (azaz inch (azaz inch 
rendszer helyett a rendszer helyett a metrikusatmetrikusat))



Konfigurációs ablakKonfigurációs ablak



MentésMentés

Mentsük el a fájltMentsük el a fájlt
A rendszer felajánlja: A rendszer felajánlja: 
/mcam9/mill/mc9 könyvtárat, ez /mcam9/mill/mc9 könyvtárat, ez 
elfogadhatóelfogadható



Nyersdarab beállításaNyersdarab beállítása

MainMain menumenu
ToolpathToolpath szerszámpályaszerszámpálya
JobJob SetupSetup munkabeállításmunkabeállítás



JobJob SetupSetup ablakablak



Homlokfelület marásaHomlokfelület marása

OKOK
FaceFace síkmarássíkmarás
DoneDone készkész



Megmunkálási adatokMegmunkálási adatok



SzerszámválasztásSzerszámválasztás

Jobb gombJobb gomb
GetGet tooltool fromfrom librarylibrary
∅∅ 25 ujjmar25 ujjmaróót vt váálasztunklasztunk
FacingFacing parametersparameters



Szerszámpálya paraméterekSzerszámpálya paraméterek



OKOK
A A MastercamMastercam elkészíti a szerszámpályát, elkészíti a szerszámpályát, 
amely a következőhöz hasonló lesz:amely a következőhöz hasonló lesz:



SzerszámpályaSzerszámpálya



ZsebmarásZsebmarás

MainMain menumenu
ToolpathToolpath szerszámpályaszerszámpálya
PocketPocket zsebmarászsebmarás
ChainChain zsebkontúrzsebkontúr
A jelölt pontban A jelölt pontban klickeljünkklickeljünk a láncraa láncra
DoneDone készkész



Forgácsolási paraméterekForgácsolási paraméterek

Jobb gombJobb gomb
GetGet tooltool fromfrom librarylibrary szerszámválasztás a szerszámválasztás a 
szerszámkönyvtárbólszerszámkönyvtárból
∅∅ 10 ujjmar10 ujjmaróót vt váálasztunklasztunk
PocketingPocketing parametersparameters zsebkialakítás zsebkialakítás 
paramétereiparaméterei



Zsebkialakítás paramétereiZsebkialakítás paraméterei



Forgácsleválasztási stratégia Forgácsleválasztási stratégia 
kiválasztásakiválasztása



VizualizálásVizualizálás

OperationsOperations ManagerManager
BackplotBackplot gomb gomb 
VerifyVerify opció bekapcsolva (Y)opció bekapcsolva (Y)
RunRun



A zsebmarás eredményeA zsebmarás eredménye



MegállapításokMegállapítások

Látható, hogy a megmunkált felületen Látható, hogy a megmunkált felületen 
„szigetek” maradtak, tehát a párhuzamos „szigetek” maradtak, tehát a párhuzamos 
spirál leválasztási stratégia nem megfelelő.spirál leválasztási stratégia nem megfelelő.
Új stratégiát kell választani.Új stratégiát kell választani.



Leválasztási stratégia módosításaLeválasztási stratégia módosítása

OperationsOperations ManagerManager
ParametersParameters ikonikon
Roughing/FinishingRoughing/Finishing parametersparameters fülfül
ConstantConstant OverlapOverlap SpiralSpiral módszer, állandó módszer, állandó 
átfedésátfedés
PocketingPocketing parametersparameters
AdvancedAdvanced gomb, átfedési paraméterek gomb, átfedési paraméterek 
beállításabeállítása



Leválasztási stratégia módosításaLeválasztási stratégia módosítása

OperationsOperations ManagerManager
RegenRegen PathPath gomb, szerszámpálya gomb, szerszámpálya 
regenerálásaregenerálása
BackplotBackplot
RunRun
EzuttalEzuttal nem maradtak megmunkálatlan nem maradtak megmunkálatlan 
foltokfoltok



A művelet eredményeA művelet eredménye



Vizualizálás Vizualizálás verifyverify opció opció 
segítségévelsegítségével



Szerszámbelépés beállításaSzerszámbelépés beállítása

BACKUPBACKUP visszatérés az visszatérés az OperationsOperations
ManagerbeManagerbe
ParametersParameters
Roughing/FinishingRoughing/Finishing parametersparameters
EntryEntry--helixhelix gomb belépés paramétereigomb belépés paraméterei



Belépési paraméterekBelépési paraméterek



Módosított szerszámpályaMódosított szerszámpálya



Belépési pont specifikálásaBelépési pont specifikálása



Belépési pont specifikálásaBelépési pont specifikálása

MainMain menumenu
ToolpathToolpath
PocketPocket
Rámutatunk az 1. majd a 2. pontraRámutatunk az 1. majd a 2. pontra
DoneDone



LépésekLépések

Visszatérünk a Visszatérünk a Roughing/FinishingRoughing/Finishing
parametersparameters ablakbaablakba
Bekapcsoljuk a Lead Bekapcsoljuk a Lead in/outin/out gombotgombot
Beállítjuk a megközelítés és eltávolítás Beállítjuk a megközelítés és eltávolítás 
paramétereitparamétereit



A megközelítés és eltávolítás A megközelítés és eltávolítás 
paramétereiparaméterei



EredményEredmény



NC fájl létrehozásaNC fájl létrehozása

OperationsOperations ManagerManager
Nyomjuk meg a Nyomjuk meg a PostPost gombotgombot
A A ChangeChange PostPost gomb segítségével gomb segítségével 
kiválasztjuk a vezérlés posztprocesszorátkiválasztjuk a vezérlés posztprocesszorát
Elmentjük NCI és NC Elmentjük NCI és NC filefile--kéntként



Feladat:Feladat:

ZsebmarásZsebmarás
Szigetek létrehozásaSzigetek létrehozása
Kúpos fal kialakításaKúpos fal kialakítása



Zseb marásaZseb marása

Az első mintafeladatban megismert módon Az első mintafeladatban megismert módon 
töltsük be a /töltsük be a /Mcam9/Tutorials/Mill Mcam9/Tutorials/Mill 
Tutorial/MetricTutorial/Metric folderbőlfolderből az az IslandsIslands--
mmmm fájltfájlt
Egyesítsük a zseb geometriáját a Egyesítsük a zseb geometriáját a 
következő módon:következő módon:



Zseb marásaZseb marása

MainMain menumenu
ToolpathToolpath
PocketPocket
AreaArea
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás

Az előzőekben megismert módon a Az előzőekben megismert módon a 
szeszámkönyvtárbólszeszámkönyvtárból válasszunk válasszunk ∅∅15 15 
ujjmarujjmaróótt
BeBeáállllíítjuk a zsebmartjuk a zsebmaráás params paraméétereittereit



A zsebmarás paramétereiA zsebmarás paraméterei



A mélyítés paramétereiA mélyítés paraméterei



A homlokfelület marásának A homlokfelület marásának 
paramétereiparaméterei



Forgácsleválasztási stratégiaForgácsleválasztási stratégia



Szerszám beSzerszám be--és kilépés paramétereiés kilépés paraméterei



EredményEredmény



Feladat:Feladat:

Felületek létrehozásának gyakorlása,Felületek létrehozásának gyakorlása,
Felületek megmunkálásának gyakorlása,Felületek megmunkálásának gyakorlása,
Szerszámválasztás,Szerszámválasztás,
Megmunkálási paraméterek változtatása,Megmunkálási paraméterek változtatása,
Vizualizálás,Vizualizálás,
……



Néhány felülettípus a Néhány felülettípus a MastercamMastercam--
benben

LoftLoft
CoonsCoons
RuledRuled
RevolveRevolve
SweepSweep
DraftDraft
……



LoftedLofted



LoftedLofted



RuledRuled



RuledRuled



SweptSwept



SweptSwept



CoonsCoons



Felületek létrehozásaFelületek létrehozása

MainMain menumenu –– FileFile –– GetGet
//Mcam9/Tutorials/Mill Mcam9/Tutorials/Mill 
Tutorial/InchTutorial/Inch folderbőlfolderből

A A MastercamMastercam szól, hogy inch rendszerű szól, hogy inch rendszerű 
darabot olvasott be, átvált angol darabot olvasott be, átvált angol 
mértékegységremértékegységre
Töltsük be a Töltsük be a surfacessurfaces nevű fájltnevű fájlt



ÁtváltásÁtváltás

Hozzunk létre metrikus rendszerben Hozzunk létre metrikus rendszerben 
használható geometriát: szorozzuk meg a használható geometriát: szorozzuk meg a 
méreteket 25.4méreteket 25.4--gyel.gyel.
MainMain menumenu –– XformXform –– ScaleScale
AllAll –– EntitiesEntities –– DoneDone
Válasszuk a skálázás kezdőpontjául az Válasszuk a skálázás kezdőpontjául az 
origót: origót: OriginOrigin
Adjuk meg a léptéket: 25.4Adjuk meg a léptéket: 25.4
Válasszuk a mozgatás opciótVálasszuk a mozgatás opciót



Skálázási ablakSkálázási ablak



MegmutatásMegmutatás

ScreenScreen fitfit--teltel hozzuk be a képet (az hozzuk be a képet (az 
ábrázolás léptékét úgy változtatja, hogy a ábrázolás léptékét úgy változtatja, hogy a 
teljes ábra beférjen a képernyőre).teljes ábra beférjen a képernyőre).
Az ábra alján láthatjuk, hogy még inch Az ábra alján láthatjuk, hogy még inch 
rendszerben vagyunk.rendszerben vagyunk.





Átváltás metrikus rendszerreÁtváltás metrikus rendszerre

MainMain menumenu –– ScreenScreen –– ConfigureConfigure
CurrentCurrent configurationconfiguration filefile: az English : az English 
helyett válasszuk a helyett válasszuk a MetricMetric--etet (azaz inch (azaz inch 
rendszer helyett a rendszer helyett a metrikusatmetrikusat))





Megkérdezi, hogy átszámoljaMegkérdezi, hogy átszámolja--e a e a 
méreteket.méreteket.
Válasszuk a Válasszuk a NemNem--etet, ekkor az előbbi , ekkor az előbbi 
számértékeket mmszámértékeket mm--nek fogja nek fogja 
értelmezni.értelmezni.

Másik lehetőség: az eredeti, Másik lehetőség: az eredeti, 
átskálázatlan ábránál változtassuk meg átskálázatlan ábránál változtassuk meg 
a konfigurációs fájlt, és kérjük az a konfigurációs fájlt, és kérjük az 
átméretezést. átméretezést. 



MentésMentés

Mentsük el a fájltMentsük el a fájlt
A rendszer felajánlja: A rendszer felajánlja: 
/mcam9/mill/mc9 könyvtárat, ez /mcam9/mill/mc9 könyvtárat, ez 
elfogadható.elfogadható.



Felületek létrehozásaFelületek létrehozása

A munkadarabon 3 A munkadarabon 3 féleféle felületet hozunk felületet hozunk 
létre: létre: 

VonalfelületekVonalfelületek
Hordó, hajlított felületekHordó, hajlított felületek
CoonsCoons felületekfelületek

Később még egyes felületek közé Később még egyes felületek közé 
lekerekítéseket is beteszünk.lekerekítéseket is beteszünk.



Vonalfelületek létrehozásaVonalfelületek létrehozása

MainMain menumenu
CreateCreate létrehozáslétrehozás
SurfaceSurface felületfelület
RuledRuled vonal, egyenes alkotójúvonal, egyenes alkotójú
SingleSingle egyes elemek, nem láncok alkotjákegyes elemek, nem láncok alkotják





Válasszuk ki a két felső egyenest az 1 Válasszuk ki a két felső egyenest az 1 
és 2 pont közelébenés 2 pont közelében
DoneDone készkész
DoDo itit csináld meg a felületetcsináld meg a felületet
Ismételjük meg a 3 és 4 pontokkal a Ismételjük meg a 3 és 4 pontokkal a 
ferde felületenferde felületen
Majd az 5 és 6 pontokkal az alsó Majd az 5 és 6 pontokkal az alsó 
vízszintes felületenvízszintes felületen
BackupBackup vissza egy vissza egy menuszinttelmenuszinttel



Hajlított felület készítéseHajlított felület készítése

MainMain menumenu
CreateCreate
LoftLoft
Válasszuk ki a három ívet, az 1,2 és 3 Válasszuk ki a három ívet, az 1,2 és 3 
pozíció közelében, majd pozíció közelében, majd 
DoneDone
DoDo itit





CoonsCoons felület készítésefelület készítése

MainMain
CreateCreate
SurfaceSurface
CoonsCoons

Bejön a kisablak, válasszuk az automatikus Bejön a kisablak, válasszuk az automatikus 
felület láncolást a felület láncolást a YesYes--szelszel





Válasszunk metsződő görbéket a bal Válasszunk metsződő görbéket a bal 
felső sarokban: 1 ás 2 pozíciófelső sarokban: 1 ás 2 pozíció
Válasszunk egy görbevéget a jobb alsó Válasszunk egy görbevéget a jobb alsó 
sarokban: 3 pozíciósarokban: 3 pozíció
DoDo itit
BackBack upup
Alt+SAlt+S a felületek a felületek shadedshaded (árnyékolt) (árnyékolt) 
megjelenítéséhezmegjelenítéséhez





Árnyékolt felületekÁrnyékolt felületek



Felület lekerekítések készítéseFelület lekerekítések készítése

MainMain menumenu
CreateCreate
SurfaceSurface
FilletFillet lekerekítéslekerekítés
Surf/surfSurf/surf felület és felület közöttfelület és felület között



Felület lekerekítések készítéseFelület lekerekítések készítése

1. felület a hajlított felület1. felület a hajlított felület
DoneDone
2. felület a 2. felület a coonscoons felületfelület
DoneDone
A lekerekítési sugár legyen 6mmA lekerekítési sugár legyen 6mm
DoDo itit



Lekerekítés két vonalfelület köztLekerekítés két vonalfelület közt



Lekerekítés két vonalfelület köztLekerekítés két vonalfelület közt

CreateCreate⇒⇒SurfaceSurface ⇒⇒FilletFillet ⇒⇒Surf/surfSurf/surf
1. fel1. felüület kijellet kijelöölléése se ⇒⇒DoneDone
2. fel2. felüület kijellet kijelöölléése se ⇒⇒DoneDone
A lekerekA lekerekííttéési sugsi sugáár 6mmr 6mm
LLááthatthatóó, hogy a norm, hogy a normáálisok irlisok iráánya nem nya nem 
megfelelmegfelelőő



Normálisok vizsgálataNormálisok vizsgálata

TrimTrim opció bekapcsolva opció bekapcsolva YY
CheckCheck normsnorms
CycleCycle⇒⇒FlipFlip ⇒⇒OKOK (1. fel(1. felüület)let)
Flip Flip ⇒⇒OKOK (2. fel(2. felüület)let)
Most a normMost a normáálisok lefellisok lefeléé mutatnakmutatnak
DoDo itit⇒⇒AA lekereklekerekííttéés elks elkéészszüüll



A felületek végének lezárásaA felületek végének lezárása

CreateCreate
SurfaceSurface
Trim/extendTrim/extend
FlatFlat bndybndy
ManualManual
Kiválasztjuk a Kiválasztjuk a coonscoons felületet és a nyíllal felületet és a nyíllal 
ráklickelünkráklickelünk az élére.az élére.



A felületek végének lezárásaA felületek végének lezárása

EndEnd herehere
DoDo itit
Figyelmeztet, hogy a határgörbe nem zárt Figyelmeztet, hogy a határgörbe nem zárt 
és megkérdezi, hogy automatikusan és megkérdezi, hogy automatikusan 
lezárjalezárja--e. A válasz igen.e. A válasz igen.
Ismétljük meg a műveletet a hajlított Ismétljük meg a műveletet a hajlított 
felület két végénfelület két végén



EredményEredmény



Párhuzamos nagyolásPárhuzamos nagyolás



Nyersdarab beállításaiNyersdarab beállításai

MainMain menumenu
ToolpathToolpath
JobJob SetupSetup
A A SelectSelect cornercorner gomb megnyomása után gomb megnyomása után 
kattintsunk az 1, majd a 2 pontra.kattintsunk az 1, majd a 2 pontra.
A A StockStock originorigin z értékét z értékét allítsukallítsuk 2.52.5--rere



Szerszámpálya választásaSzerszámpálya választása

SurfaceSurface
RoughRough
ParallelParallel
BossBoss
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



Szerszám választásaSzerszám választása

Szerszám: Szerszám: ∅∅12 ujjmar12 ujjmaróó
BeBeáállllíítjuk a tjuk a SurfaceSurface parametersparameters ablakotablakot



A A felületmegmunkálásfelületmegmunkálás parmétereiparméterei



A A DirectionDirection ablak paramétereiablak paraméterei



Forgácsolási paraméterekForgácsolási paraméterek

MainMain menumenu
ToolpathToolpath
OperationsOperations
Válasszuk a Válasszuk a ParametersParameters ikont, majd a ikont, majd a 
RoughRough parallel parallel parametersparameters ablakotablakot



A párhuzamos nagyolás adatai A párhuzamos nagyolás adatai 



A fogásmélység beállításaA fogásmélység beállítása



SzeszámközéppontSzeszámközéppont és startpontés startpont

ChainChain
OptionsOptions
Állítsuk be a Állítsuk be a PlanePlane maskmask opciótopciót



Szerszámközéppont és startpontSzerszámközéppont és startpont



Szerszámközéppont és startpontSzerszámközéppont és startpont

Mutassunk az 1. pozícióbaMutassunk az 1. pozícióba
DoneDone
Mutassunk a 2. pozícióbaMutassunk a 2. pozícióba
DoneDone

A szerszámpálya elkészültA szerszámpálya elkészült



A nagyolás eredményeA nagyolás eredménye



Párhuzamos simításPárhuzamos simítás

MainMain menumenu
ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
ParallelParallel
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás

A szerszám A szerszám ∅∅12 g12 göömbvmbvééggűű marmaróó



A felület jellemzőiA felület jellemzői



A forgácsolás jellemzőiA forgácsolás jellemzői



SzeszámközéppontSzeszámközéppont és startpontés startpont

A nagyoláshoz hasonlóan állítjuk be.A nagyoláshoz hasonlóan állítjuk be.



A simítás eredményeA simítás eredménye



A megmunkáló szakaszok közti A megmunkáló szakaszok közti 
átállásátállás

[[Alt+OAlt+O] ] OperationsOperations managermanager
ParametersParameters ikonikon
FinishFinish parallel parallel parametersparameters
GapGap settingssettings
MotionMotion⇒⇒SmoothSmooth
RegenRegen PathPath
Az Az áátmenet ktmenet köörríívessvesséé vváálik.lik.



Maradék eltávolításaMaradék eltávolítása

Különösen nagyobb szerszámátmérők Különösen nagyobb szerszámátmérők 
esetén a megelőző megmunkálás esetén a megelőző megmunkálás 
maradványokat hagy a felületen. A maradványokat hagy a felületen. A 
következő lépés ezeket távolítja el.következő lépés ezeket távolítja el.



Maradék eltávolításaMaradék eltávolítása

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
LeftoverLeftover
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás



A szerszámpálya paramétereiA szerszámpálya paraméterei



A maradékleválasztás paramétereiA maradékleválasztás paraméterei



EredményEredmény



A felületek áthatási vonalainak A felületek áthatási vonalainak 
simításasimítása

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
PencilPencil
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás



A szerszámpálya paramétereiA szerszámpálya paraméterei



A megmunkálás paramétereiA megmunkálás paraméterei



EredményEredmény



FelFelületek nagyolásaületek nagyolása

A következő példákban a nagyoló marások A következő példákban a nagyoló marások 
néhány típusát mutatjuk be. A nagyoló néhány típusát mutatjuk be. A nagyoló 
megmunkálások (megmunkálások (roughingroughing toolpathstoolpaths) ) 
nagyméretű szerszámokat használnak a nagyméretű szerszámokat használnak a 
munkadarabról való nagymennyiségű munkadarabról való nagymennyiségű 
anyag gyors eltávolítására. A anyag gyors eltávolítására. A roughrough
parallel parallel toolpathtoolpath (párhuzamos (párhuzamos 
felületnagyolás) az előző példában felületnagyolás) az előző példában 
szerepelt.szerepelt.



FelületnagyolásFelületnagyolás

A következő szerszámpályákra mutatunk A következő szerszámpályákra mutatunk 
példákat:példákat:

Nagyoló zsebmarásNagyoló zsebmarás

Beszúró nagyolásBeszúró nagyolás

Maradék marásMaradék marás

Nagysebességű nagyoló zsebmarásNagysebességű nagyoló zsebmarás



Nagyoló zsebmarásNagyoló zsebmarás

Töltsük be a következő rajzot:Töltsük be a következő rajzot:
\\mcam9mcam9\\tutorialstutorials\\mill mill 

tutorialtutorial\\metricmetric\\roughrough pocketpocket--
mm.mc9mm.mc9
Az alkatrész „zsebbé tételéhez” rajzoljunk Az alkatrész „zsebbé tételéhez” rajzoljunk 
egy négyszöget az alsó négyszöggel egy négyszöget az alsó négyszöggel 
párhuzamosanpárhuzamosan





Nagyoló zsebmarásNagyoló zsebmarás

Válasszuk ki a megmunkálandó felületeket és Válasszuk ki a megmunkálandó felületeket és 
válasszunk szerszámot:válasszunk szerszámot:
MainMain menumenu
ToolpathsToolpaths
SurfaceSurface
RoughRough
PocketPocket
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás

A szokásos módon válasszunk ki egy A szokásos módon válasszunk ki egy 

10mm10mm--es ujjmarótes ujjmarót

Válasszuk a Válasszuk a SurfaceSurface parameterparameter fületfület

Állítsuk be az értékeket az ábrán látható Állítsuk be az értékeket az ábrán látható 

módonmódon



Paraméterek megadásaParaméterek megadása



Nagyolási paraméterekNagyolási paraméterek



Fogásmélység megadásaFogásmélység megadása



EntryEntry helixhelix megadásamegadása



Válasszunk stratégiátVálasszunk stratégiát





Az ábrán jelölt pontban válasszuk ki Az ábrán jelölt pontban válasszuk ki 
a határoló görbét, …a határoló görbét, …



majd majd DoneDone, és elkészül a felület, és elkészül a felület



Nagyoló beszúró szerszámpálya Nagyoló beszúró szerszámpálya 
készítésekészítése

A nagyoló beszúró szerszámpálya mély üregek A nagyoló beszúró szerszámpálya mély üregek 
nagyolására alkalmas, fúrónagyolására alkalmas, fúró--szerű, z irányú szerű, z irányú 
előtolású mozgásokkal.előtolású mozgásokkal.
Töltsük be a Töltsük be a roughplungeroughplunge--mm.mc9mm.mc9 fájltfájlt
MainMain menumenu
ToolpathsToolpaths
SurfaceSurface
RoughRough
PlungePlunge



Nagyoló beszúrásNagyoló beszúrás

AllAll
SurfacesSurfaces
UnselectUnselect a nema nem--mély felületet nem mély felületet nem 
akarjuk megmunkálni, ezért azt kivesszük akarjuk megmunkálni, ezért azt kivesszük 
a kiválasztottak közül, majda kiválasztottak közül, majd
[[EscEsc]]
DoneDone



Szerszámválasztás és Szerszámválasztás és 
paramétermegadásparamétermegadás

Válasszunk 10 mmVálasszunk 10 mm--es ujjmarótes ujjmarót
Állítsuk be a Állítsuk be a SurfaceSurface (felület) (felület) 
paramétereketparamétereket
Állítsuk be a Állítsuk be a RoughRough plungeplunge (beszúró (beszúró 
nagyolás) paramétereketnagyolás) paramétereket
Állítsuk be a fogásmélység értékeketÁllítsuk be a fogásmélység értékeket
az alábbi ábrák szerintaz alábbi ábrák szerint



Szerszám paraméterekSzerszám paraméterek



Felület paraméterekFelület paraméterek



Beszúrási paraméterekBeszúrási paraméterek



FogásmélységFogásmélység



Művelet elvégeztetéseMűvelet elvégeztetése

OKOK
OKOK
SelectSelect plungeplunge pointpoint atat lowerlower leftleft
SelectSelect plungeplunge pointpoint atat upperupper rightright
Válasszunk egyVálasszunk egy--egy pontot balra és jobbra egy pontot balra és jobbra 
a munkadarabtól, ezután a a munkadarabtól, ezután a MastercamMastercam
kiszámítja a szerszámpályákat.kiszámítja a szerszámpályákat.



VerifikálásVerifikálás

Indítsuk az Indítsuk az OperationOperation managermanager--tt
VerifyVerify
ConfigureConfigure
az ablakban állítsuk be az értékeket az az ablakban állítsuk be az értékeket az 
ábra szerintire:ábra szerintire:



VerifyVerify paraméterekparaméterek



MaraMaradékdék marásmarás

A maradék marás az egyetlen nagyoló A maradék marás az egyetlen nagyoló 
szerszámpálya, amely a ráhagyást szerszámpálya, amely a ráhagyást 
nagyoló, 2.5 Dnagyoló, 2.5 D--s mozgásokkal távolítja el. s mozgásokkal távolítja el. 
Ellentétben a Ellentétben a finishfinish leftoverleftover
szerszámpályával, amely azonnal a végső szerszámpályával, amely azonnal a végső 
méretig mélyíti a darabot, a méretig mélyíti a darabot, a 
maradékmarás több Z irányú fogással maradékmarás több Z irányú fogással 
távolítja el a ráhagyást.távolítja el a ráhagyást.



Maradék marásMaradék marás

Töltsük be a Töltsük be a restmillrestmill--mm.mc9mm.mc9 fájltfájlt
MainMain menumenu
ToolpathsToolpaths
SurfaceSurface
RoughRough
PocketPocket
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



Maradék marásMaradék marás

Válasszunk 18 mmVálasszunk 18 mm--es ujjmarótes ujjmarót
Válasszuk a Válasszuk a SurfaceSurface parametersparameters fületfület
Adjuk meg az értékeket a következő Adjuk meg az értékeket a következő 
ábrákon látható módon:ábrákon látható módon:











A A CutCut depthdepth dialógusablakban válasszuk a dialógusablakban válasszuk a 
CriticalCritical depthsdepths gombot.gombot.
A kritikus mélységek beállítása azt A kritikus mélységek beállítása azt 
biztosítja, hogy a szerszámpálya felismeri biztosítja, hogy a szerszámpálya felismeri 
a platókat az anyagban. Ha ezek a platók a platókat az anyagban. Ha ezek a platók 
a fogások közé esnek, a rendszer további a fogások közé esnek, a rendszer további 
fogásokat illeszt be, hogy a platók tetejét fogásokat illeszt be, hogy a platók tetejét 
is lemunkálja.is lemunkálja.
Válasszuk az ábrán látható 4. pontot a Válasszuk az ábrán látható 4. pontot a 
platók megjelölésére, majd platók megjelölésére, majd [[EscEsc]]..





OKOK
OKOK
ChainChain
OptionsOptions
PlainPlain maskmask
OKOK
A K pontnál jelöljük ki a pontotA K pontnál jelöljük ki a pontot
DoneDone

A A MastercamMastercam generálja a szerszámpályátgenerálja a szerszámpályát



Maradék marásMaradék marás

A nagyoló zsebmarás természetesen A nagyoló zsebmarás természetesen 
anyagot hagyott azokon a helyeken, anyagot hagyott azokon a helyeken, 
amiket a 18 mmamiket a 18 mm--es maróval nem lehetett es maróval nem lehetett 
elérni. A maradék marás automatikusan elérni. A maradék marás automatikusan 
megtalálja ezeket a területeket és egy megtalálja ezeket a területeket és egy 
kisebb szerszámmal eltávolítja a felesleges kisebb szerszámmal eltávolítja a felesleges 
anyagot.anyagot.



Maradék marásMaradék marás

MainMain menumenu
ToolpathsToolpaths
SurfaceSurface
RoughRough
RestmillRestmill
SelectSelect
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



Maradék marásMaradék marás

Válasszunk szerszámot és adjuk meg a Válasszunk szerszámot és adjuk meg a 
paramétereket az alábbi ábrák szerint:paramétereket az alábbi ábrák szerint:











Végeredmény ☺



Felületsimítási technológiákFelületsimítási technológiák

Ebben a fejezetben a felületsimítás Ebben a fejezetben a felületsimítás 
lehetséges megoldásaival ismerkedünk lehetséges megoldásaival ismerkedünk 
megmeg
Parallel Parallel steepsteep meredek felületrészek meredek felületrészek 
simítása párhuzamos szerszámpályákkalsimítása párhuzamos szerszámpályákkal
ShallowShallow kis kis meredekségűmeredekségű felületrészek felületrészek 
simításasimítása



Különböző Különböző meredekségűmeredekségű felületek felületek 
simításasimítása

Az előzőekhez hasonlóan töltsük be a Az előzőekhez hasonlóan töltsük be a 
//Mcam9/Tutorials/Mill Mcam9/Tutorials/Mill 
Tutorial/InchTutorial/Inch könyvtárbólkönyvtárból a a steepsteep--
shallowshallow nevű fájlt, majd skálázzuk át nevű fájlt, majd skálázzuk át 
metrikus metrikus rendszeberendszebe..



A simítás lépései nagy A simítás lépései nagy 
meredekségűmeredekségű felületeknélfelületeknél

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish ParPar. . SteepSteep
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone

A szerszám A szerszám ∅∅6 g6 göömbvmbvééggűű marmaróó



Felület paraméterekFelület paraméterek



Simítási paraméterekSimítási paraméterek



A megmunkáló szakaszok közti A megmunkáló szakaszok közti 
átállásátállás



EredményEredmény



Kis Kis meredekségűmeredekségű felületekfelületek

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
ShallowShallow
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



Azonos szerszámmal és felület 
paraméterekkel végezzük a simítást, mint 
az előző művelet esetén.



Simítási paraméterekSimítási paraméterek



EredményEredmény



Sugárirányú simítás Sugárirányú simítás 

Hengeres alkatrészek esetén hatékony Hengeres alkatrészek esetén hatékony 
megmunkálási módmegmunkálási mód
Az előzőekhez hasonlóan töltsük be a Az előzőekhez hasonlóan töltsük be a 
//Mcam9/Tutorials/Mill Mcam9/Tutorials/Mill 
Tutorial/InchTutorial/Inch könyvtárbólkönyvtárból a a radialradial
nevű fájlt, majd skálázzuk át metrikus nevű fájlt, majd skálázzuk át metrikus 
rendszreberendszrebe..



Megmunkálandó felületek Megmunkálandó felületek 
kiválasztásakiválasztása

ToolapthToolapth
SurfaceSurface
FinishFinish RadialRadial
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone

A szerszám A szerszám ∅∅6 g6 göömbvmbvééggűű marmaróó



Felület paraméterekFelület paraméterek



Simítási paraméterekSimítási paraméterek



Szerszámpálya generálásSzerszámpálya generálás

BACKUP után meg kell adni a forgáspontotBACKUP után meg kell adni a forgáspontot



SzeszámpályaSzeszámpálya



Vizualizálás eredményeVizualizálás eredménye



VetítésVetítés

Tetszőleges felületre vetített vetületet Tetszőleges felületre vetített vetületet 
munkál meg (pl. gravírozás).munkál meg (pl. gravírozás).
Az előzőekhez hasonlóan készítsük elő a Az előzőekhez hasonlóan készítsük elő a 
project nevű fájlt.project nevű fájlt.



SzerszámpályaSzerszámpálya

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
Project Project 
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone

A szerszám A szerszám ∅∅1 g1 göömbvmbvééggűű marmaróó



Felület paraméterekFelület paraméterek



Vetítési paraméterekVetítési paraméterek



KijelölésKijelölés

Egyenként rá kell mutatni a vetítendő zárt Egyenként rá kell mutatni a vetítendő zárt 
láncokraláncokra
DoneDone



EredményEredmény



Simítás folyamatos szerszámpályánSimítás folyamatos szerszámpályán

Gyűrű jellegű alkatrészek esetén Gyűrű jellegű alkatrészek esetén 
párhuzamos simítást használva sok lenne párhuzamos simítást használva sok lenne 
a levegőben forgácsolás. Ilyenkor a levegőben forgácsolás. Ilyenkor 
előnyösen alkalmazható a következő előnyösen alkalmazható a következő 
módszer, amelyet a módszer, amelyet a flowlineflowline nevű fájlon nevű fájlon 
mutatunk be.mutatunk be.



Szerszámpálya beállításaSzerszámpálya beállítása

ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
FlowlineFlowline

Rámutatunk a felületreRámutatunk a felületre
Szerszám Szerszám ∅∅5 g5 göömbvmbvééggűű marmaróó



Felület paraméterekFelület paraméterek



Folyamatos pálya paraméteriFolyamatos pálya paraméteri



EredményEredmény



Simítás kontúr menténSimítás kontúr mentén

Töltsük be a Töltsük be a finishfinish contourcontour nevű fájlt.nevű fájlt.
ToolpathToolpath
SurfaceSurface
FinishFinish
ContourContour
AllAll
SurfacesSurfaces
DoneDone



SzerszámválasztásSzerszámválasztás



Felület paraméterekFelület paraméterek



Megmunkálás paramétereiMegmunkálás paraméterei



Mélyítés paramétereiMélyítés paraméterei





A kA kész munkadarabész munkadarab
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