
Kiviperäntie 1             Puh.   0400-999059
37550 LEMPÄÄLÄ 
e-mail: tapio.saarinen@titako.fi
kotisivu: www.titako.fi

C6D milling on hammaspyörien jyrsintään 
kehitetty työstöratojen laskentaohjelmisto.

C6D milling tarjoaa mahdollisuuden 
hammaspyörien hammastuksen valmistamisen 
viisi-kuusiakselisilla vakiojyrsinkoneilla.

C6D milling laskenta perustuu lähtötietona 
annettavaan hammaspyörän hammaspintojen 
geometriaan. Geometria annetaan piste-vektori 
verkkona.

C6D milling pystyy luomaan erilaisia työstöratoja 
erilaisille työkaluille.

Työkalun pyörähdysmuoto on vapaasti 
määriteltävissä, esimerkiksi kartiojyrsin, 
pyörepalainen jyrsin, sylinterijyrsin, 
kaksisuuntainen kartiojyrsin, sienijyrsin, 
tynnyrijyrsin jne.

Muodostettavia työstöratoja ovat esimerkiksi: 
yhden kyljen viimeistelypyyhkäisy, kahden kyljen 
viimeistelypyyhkäisy, yhden kyljen  
suuntaisrouhinta, kahden kyljen 
suuntaisrouhinta, yhden kyljen sivupistojyrsintä, 
kahden kyljen sivupistojyrsintä. 

Työstöratojen laskentaa voidaan ohjata 
parametreillä, kuten:
- välipisteiden lisääminen
- yliajopisteiden lisääminen
- suurien kiihtyvyyksien pehmentäminen
- haluttujen rivien valinta
- sivunojakulman määrittely
- etunojakulman määrittely
- sädekorjaussuunnan määrittely
- muotokompensoinnin määrittely
- syöttöarvojen määrittely
- säde- tai akselisuuntainen väistö
- irtiottoliikkeiden määrittely

Kannattaa soittaa heti.

C6D Milling toimii EXAPTplus alustalla. Se tarjoaa työstötapahtumien kokonaissimuloinin törmäystarkastelulla
ja aineen poistumisella, työstöprosessin optimoinnin sekä virheiden poistamisen ennen koneelle vientiä.

Yleisimmät käyttökohteet ovat:
- suorahampaiset lieriö-
- vinohampaiset lieriö-
- suorahampaiset kartio-
- vinohampaiset kartio-
- trapetsihampaiset kartio-
hammaspyörät.



Kuvassa näkyy yhden kyljen viimeistely 
pyyhkäisyjyrsintä. Teräprofiilin muoto 
mahdollistaa hyvätasoisen pinnanlaadun 
vähemmillä lastuilla.

Erikoisten teräprofiilien käyttö aiheuttaa tarpeen 
tarkastella työstörataa ja väistöliikkeitä aineen 
poiston simuloinnilla. Jokaisen lastun jälki 
vaikuttaa seuraavan määrittelyihin.

Pyöreänurkkainen kartiotappi soveltuu 
monenkokoisten hammasprofiilien työstämiseen. 
Lastujaossa on tarkkaan pidettävä huolta, ettei 
työstö “mene yli” siten, että tapahtuu varrella 
lastuamista.

Kuvassa näkyy kahden kyljen rouhintajyrsintä. 
Työkalun etenee kokoajan myötäjyrsinnällä 
vaihtaen kyljeltä toiselle jouhevalla liitosradalla.



C6D milling käsittelee hammasmuotoa, joka annetaan piste-vektori verkkona, jossa on rivejä ja 
sarakkeita. Jokaisen määrittelypisteen kohdalla annetaan myös pinnan normaalivektori, 
joka osoittaa pinnasta poispäin.
C6D milling lukee hammasmuotolaskentaohjelmistojen tuottamaa CMM formaattia (alla kuvassa)  ja 
EXAPTsolid 5-axis milling - laskennan tuottamaa formaattia.

Toteutamme tilauksesta myös muiden formaattien tuen.



C6D Milling laskee työstöradat, jotka tulostetaan erillisiin NC-ohjelmatiedostoihin. Tiedostojen 
sisältämän ohjaustiedon muoto ja sisältö on työstökone ja CNC-ohjauskohtaista. Toisin sanoen 
työstöliikkeet jälikäsitellään kullekin työstökoneelle sopivaksi.

Alla on kuva Deckel-Maho DMU80 Mono Block / Siemens 840D koneen NC-ohjelman alusta ja  
OKUMA Multus B750C / OSP 200 L koneen NC-ohjelman alusta.


