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Cad-Cam (Mastercam) Tornalama İşlem 
basamakları 

1. Cam uygulaması yapılacak parçanın iki boyutlu çizimi yapılır. 

2. Makine seçimi yapılır.  

Menu Bardan: Machine Type → Lathe → C:/ Users …..( Eğer makine tanımlı değilse 

manage list tıklanarak makine tanımlaması yapılır.)  

Kaba Tornalama İçin İşlem Basamakları 

1. Menu Bardan: Toolpath → Rough seçilir. Enter New NC Name penceresi okeylenir. 

2. Açılan Chaining penceresinden ”zincir” tıklanır ve çizimin başlangıç çizgisi seçilir ve 

okey tıklanır. 

3. Açılan Lathe Rough Özellikleri penceresinden: 

4. Kesici kaba talaş kalemi seçilir. (Toolpath parameters sekmesinde) 

5. Feed rate değeri (İlerleme) belirlenir. (0.2mm) 

6. Plunge Feed rate (Yaklaşma ilerlemesi) değeri girilir (0.2mm) 

7. Spindle speed (Fener Mili Devir Sayısı) girilir (1500dev/dk) 

8. Max Spindle speed (Fener Mili Devir Sayısı) girilir (1500dev/dk) 

9. Home Position ayarlanır User Defined Define x:250, y: 250 yazılır okey tıklanır. 

10. (Rough Parameters sekmesinden Depth of cut (Kesme derinliği) değeri 1-2 mm arası 

girilir. 

11. Minimum cut depth (En az kesme derinliği) değeri girilir. 0.3 mm girilir. 

12. Stock to leaven in X (X Ekseninde Finişe bırakılan paso miktarı) 0.2 mm girilir. 

13. Stock to leaven in Z (Z Ekseninde Finişe bırakılan paso miktarı) 0.2 mm girilir. 

14. Enter amount (güvenlik mesafesi) 2 mm girilir. 

15. Exit Amount (çıkış mesafesi) 0 girilir. Okeylenir. 

16. Simulasyona bakmak için Back plat tuşuna basılır. Üç boyutlu Simulasyon için ise 

Verify Selected Operation tuşuna basılır. 

İnce Tornalama İçin İşlem Basamakları 

• Menu Bardan: Toolpath → Finish → Chaning ( Zincir) seçilir    Okeylenir. 

• Lathe  Finish Özellikler sekmesinden Takım seçimi yapılır. 

• Feed rate (ilerleme) değeri 0.16 mm girilir. 

• Spindle speed (devir sayısı) değeri 1500 dev/dak. Girilir. 

• Max Spindle speed (max.devir sayısı) değeri 1500 dev/dak. Girilir. 

• Home Position ayarlanır → User Defined Define x:250, y: 250 yazılır okey tıklanır. 

Finish Parameters Değerleri Girilir :  

• Finish Stepover (Finişte alacağı paso miktarı) 0.2 mm girilir. 

• Stoch to leave in X  (X ‘e bırakılan paso miktarı) 0.0 mm girilir. 

• Stoch to leave in Z  (Z’ ye bırakılan paso miktarı) 0.0 mm girilir. 

• Number of Finish Passes (Kaç seferde alacağı) 1 girilir. 
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Tornada Kanal Açma İçin İşlem Basamakları 

• Menu Bardan: Toolpatsh Grouve seçilir. Enter New NC Name penceresi okeylenir 

• Grooving Options Menüsünden 2 Point seçilir. Ve Okeylenir. 

• Önce sağ üst köşe sonra sol alt köşe seçilir. Enter tuşuna basılır. 

• Açılan Lathe Groove özelliklerinden takım seçimi yapılır. 

• Kesici takım ölçü düzenlemesi için imleci kesici takım üzerinde iken mause sağ tuşu 

tıklanır. 

• Açılan menüden Edit tool seçilir. 

• Açılan menüden kesici takım ölçüleri girilir. 

Lathe Groove Özellikler menüsünden: 

• Feed rate (İlerleme miktarı) 0.1 mm girilir. 

• Finish Feed rate (Finişe ilerleme miktarı) 0.05mm girilir. 

• Spindle speed (devir sayısı) değeri 600 dev/dak. Girilir. 

• Finish Spindle speed (devir sayısı) değeri 600 dev/dak. Girilir. 

• Max Spindle speed (max.devir sayısı) değeri 1500 dev/dak. Girilir. 

• Home Position ayarlanır → User Defined → Define x:250, y: 250 yazılır okey tıklanır. 

Groove Raught Parameters : 

• Cut Direction (Kesme Yönü) Negative   girilir. 

• Stock Clearence (güvenlik mesafesi) 2 mm girilir. 

• Stoch to leave in X (Finişe bırakılan paso miktarı X yönünde) 0.0 mm girilir. 

• Stoch to leave in Z (Finişe bırakılan paso miktarı Z yönünde) 0.0 mm girilir. 

• Percent of tool  witdh (Kesici yana kayma miktarı) Kesici takımın %75 ‘i kadardır. 

• Groove Finish Parameters (Kanal finiş parametreleri)      Finişe pay bırakılmadığından 

dolayı Finiş Parametrik işareti kaldırılır. Ve Okey tuşuna basılır 

Tornada Vida Açma İçin İşlem Basamakları 

• Toolpatsh menüsünden Thread girilir. 

• Lathe Thread Özellikleri menüsünden kesici takım tanımlaması için takım üzerine 

gelerek sağ tuş tıklanır ve edit tool seçilir. Açılan pencereden kesici uç tipi seçilir 

(Metrik 600)  

• Holders’e girilir ve takım tutturucu tanımlanarak parametre kısmından Metrik Values 

tıklanır ve okeylenir. 

Açılan Lathe Thread Parameters menüsünden:  

• Feed rate (… mm) 

• Spindle Speed (200 dev/dk) 

• Max Spindle Speed (200 dev/dk) 

• Hom Position okeylenir 

Thread Shape parameters : 

• Mm thread (Adım) (2 mm) 
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• İnculuated angle (Diş Açısı) (600 ) 

• Majör Diameter (Diş Üstü Çapı) (….) 

• Minör Diameter (Diş Dibi Çapı) (Majör Diameter – 2 x 0,6495 x Adım) 

• Start Position (Baş. Poz.) (0) 

• Edit Position (Bit. Noktası) (Boyun (-) ölçüsü yazılır) 

• Enter’a basılır ve diş açılır. 
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