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ประโยชน์หลักที่ได้จากการใช้ SolidCAM บน 
SolidWorks

�ผู้ใช้ยังคงรู้สึกเหมือนกับการใช้งานโปรแกรม SolidWorks 
เพราะ SolidCAM ท�างานอยู่บนหน้าต่างเดียวกันได้อย่าง
สมบูรณ์
�Toolpath จะมีการ Update อัตโนมติั เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง
ชิ้นงานใน SolidWorks 
�SolidCAM มีการพัฒนาโปรแกรมเป็น Gold Partner กับ 
SolidWorks มามากกว่า 10 ปี
�SolidCAM ท�างานอยู่บนสภาพแวดล้อมของ SolidWorks 
Assembly ดังน้ัน จึงง่ายต่อการก�าหนดอุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงานที่เป็น SolidWorks model เพิ่มเข้าไป
�SolidCAM + SolidWorks สามารถจัด Package ให้
เหมาะกับเครื่องจักรและการใช้งานได้ทุกประเภท
�โซลูช่ัน CAD/CAM ซ่ึงก็คือ SolidWorks + SolidCAM 
สามารถหาได้จาก SolidCAM (AppliCAD Co.,Ltd.) ในราคา
ที่คุ้มค่ากว่า

SolidCAM เป็นชุดโปรแกรมในกลุ่มงาน CAM 
ท่ีสมบูรณ์และดีท่ีสุดส�าหรับการท�าโปรแกรม 
ส่งให้เครื่อง CNC ในโปรแกรม SolidWorks

โปรแกรม SolidCAM รวมถึงการปฏิวัติใหม่ iMachining 
ท�างานอยู่บนโปรแกรม SolidWorks ได้อย่างลงตัวไม่มีสะดุด 
ซึ่งทางเดินดอกกัด (Toolpath) จะมีการเชื่อมโยงกับชิ้นงาน
ในโปรแกรม SolidWorks บนหน้าต่างเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
สามารถก�าหนดลักษณะการกัดงานการค�านวณทางเดิน
ดอกกัดและตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกรูปแบบ โดยจะ
ท�างานอยู่บนสภาพแวดล้อมของ SolidWorks ในหน้าต่าง 
Assembly

รูปทรงช้ินงานท้ังท่ีเป็น 2D และ 3D ใน SolidWorks สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างทางเดินดอกกัดได้ และหากมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงช้ินงานใน SolidWorks ข้อมูลงาน 
CAM ที่ได้ท�าไว้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ
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SolidCAM – The Leading 
Integrated CAM Solution 
in SOLIDWORKS

ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งาน
ทีมงาน บริษัท M.V.S.TRADING LTD.,PART

คุณสมพงศ์ ค�าแก้ว R&D และคุณประพันธ์ สิงห์ทอง 
Product Design
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง พาร์ท เป็นผู้ผลิต 
และจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วหรือลูกค้า
ท่ีมีเฉพาะโปรดักซ์และส่งมาให้ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ก็สามารถท�าได้ โดยท่ีทางเราเป็นคนผลิตแม่พิมพ์เพ่ือใช้กับ
เครื่องขึ้นรูป (Vacuum Thermoforming) ของเราเอง ท�าให้
สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าได้โดยไร้ขีด
จ�ากัด

เมื่อก่อนเราใช้ CAM ของเจ้าหน่ึง ซึ่งโมดูลเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเก่าแล้วทางเราต้องการหาส่ิงใหม่ๆมาตอบโจทย์ของเรา 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น เราต้องการ
หาซอฟต์แวร์ CAM ที่สามารถท�า G Code ตอบสนองความ
ซับซ้อนในงานของเราได้ เลยเป็นที่มาของการน�า SolidCAM 
เข้ามาช่วยในการท�า G Code เพื่อกัดแม่พิมพ์ที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นได้

ข้อดีของ SolidCAM ก็คือเนื่องจากมันเป็น Add Ins ของ 
SolidWorks อยู่แล้ว เวลาที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแก้ไขแบบใน
ทาง CAD ทางทีมดีไซน์ก็จะแก้แบบ เมื่อแก้แบบเสร็จแล้ว
ก็ต้องผลิตแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ แบบ CAM ของเราก็จะแก้ไข
ตามไปด้วย ท�าให้ลดขั้นตอนในการท�า Process ขึ้นมาใหม่ 
ก็สามารถน�าขึ้นเครื่องจักร CNC กัดได้เลย

ขั้นตอนการท�างาน
ขั้นตอนที่ 1 คือ ออกแบบงาน Drawing ของลูกค้าที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 2 จะออกแบบตามผลิตภัณฑ์ของลูกค้าท่ีให้มา 
      เป็นตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบตามสินค้าของลูกค้า และเราก็ออกแบบ 
          ผลิตภณัฑ์ให้แพคกิง้ใช้งานกบัสินค้าของลูกค้าได้

You Never Have to Leave the 
SOLIDWORKS Window! 

ส่วนโปรแกรม SolidWorks เข้ามามีส่วนช่วยเราให้ออกแบบ
ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น เราสามารถโชว์ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าดู
ได้ชัดเจนขึ้น และยังสวยงามด้วย ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย 
โดยเลือกจากชิ้นงานที่เราออกแบบไป

ส�าหรับการบริการของ AppliCAD ก็ประทับใจตรงที่ว่าเวลา
เรามีปัญหา เราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาอย่างเป็นกันเอง 
โดยไม่มีอะไรท่ี AppliCAD ตอบเราไม่ได้ AppliCAD 
พยายามหาค�าตอบให้เราตลอดเวลา หรือไม่ว่าทีมงานของเรา
จะติดปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ ทาง AppliCAD ก็ยังมีศูนย์
เทรนนิ่งซ่ึงสามารถสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาในองค์กรของเราได้
ตลอดเวลา

“ในการท�างาน Software ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่ส�าคัญ
ที่จะท�าให้ขับเคลื่อนไปได้นั้นก็คือ Humanware เราจะต้อง
สร้าง  Community ขึ้นมาเยอะๆ เพื่อที่ว่า เวลาเราติดปัญหา
อะไร เราก็สามารถแชร์กับคนอื่นที่อยู่ในโลก หรืออยู่ในสังคม
เดียวกันได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นมา เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”
      “คุณสมพงศ์ ค�าแก้ว R&D” 
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Unique Technology Wizard
โมดูล iMachining ของ SolidCAM มีการจดสิทธิบัตร แต่
เพียงผู้เดียว และ iMachining Technology Wizard เป็น
เคร่ืองมือตัวแรกและตัวเดียวท่ีมีการค�านวณเง่ือนไขในการ
กัดงานให้โดยอัตโนมัติซ่ึงจะสัมพันธ์กับทางเดินดอกกัด 
(Toolpath) ของ iMachining

ส่ิงท่ี Technology Wizard เตรียมให้ก็คือค่าอัตราป้อน 
(Feed) และความเร็วในการกัด (Speed) ที่ดีที่สุด โดยค�านึง
ถึงลักษณะของทางเดินดอกกัด (Toolpath) วัสดุของดอกกัด 
และวัสดุชิ้นงาน รวมไปถึงความสามารถของตัวเครื่องจักร
ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ของ iMachining ใช้เทคโนโลยี
ควบคุม Step Over เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการตัดเฉือน ใน
ขณะกัดงานที่ถูกก�าหนดโดย Technology Wizard จะท�าให้
โหลดที่กระท�ากับดอกกัดมีลักษณะคงที่
SolidCAM กับ iMachining เป็นชุดโปรแกรม CAM ตัว
เดียวเท่านั้นท่ีสามารถก�าหนดเง่ือนไขในการตัดเฉือนโดย
อตัโนมตั ิเพือ่ให้ได้ค่าทีเ่หมาะสมที่สุดในการกัดชิ้นงาน

ลองจินตนาการถึงการใส่องค์ความรู้และหลายร้อย
ประสบการณ์ด้านงาน CAM และเครื่องจักร CNC ลง
ในมือของคุณ 
สัมผัสประสบการณ์ของวิธีการสร้าง Toolpath กัดงาน
แบบใหม่ด้วย iMachining!

iMachining 2D

Patented iMachining:  
“ง่ายดายอย่างน่าอัศจรรย”์

น่ีคือส่ิงท่ีลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักรและผู้ผลิตเคร่ืองมือ
พูดเหมือนกันเกี่ยวกับ iMachining ซึ่งเป็นโมดูลงาน CAM 
ที่ติดตั้งใช้งานอยู่บนโปรแกรม SolidWorks เป็นการปฏิวัติ
ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ท�าให้คุณและเครื่อง CNC ของคุณมี
ผลก�าไรมากขึ้น และจะมีความสามารถ ในการแข่งขันมากขึ้น
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

The Revolution in CNC Machining
� ประหยัดเวลาของการกัดชิ้นงานมากกว่า 70%

� ยืดอายุการใช้งานของดอกกัดได้อย่างมาก

� ค�านวณอัตราป้อนกัด (Feed) และความเร็วรอบของ  
   ดอกกัด (Spindle speed) อัตโนมัติ โดยค�านึงถึง
   ลักษณะของทางเดินดอกกัด (Toolpath) วัสดุของ
   ช้ินงานและดอกกัด รวมไปถึงข้อจ�ากัดของเคร่ืองจักร 
   CNC ด้วย

iMachining ช่วยประหยัดและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ท�างาน ด้วยเครื่อง CNC ได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งนั่นจะแปรเป็น
ผลก�าไรและความส�าเร็จ ลูกค้าของ SolidCAM ท่ัวโลกย่อม
มีความสุขกับการประหยัดแบบนี้
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iMachining Wizard + iMachining 
Toolpath = the Ultimate Solution! 

จุดเด่นของ SolidCAM iMachining
� ลดเวลาการกัดชิ้นงานลงได้มากกว่า 70%

� ยืดอายุการใช้งานของดอกกัดอย่างเห็นได้ชัด

� ไม่มีปัญหากับการกัดวัสดุที่มีความแข็งมากๆ

� สามารถกัดงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้จะใช้ดอกกัด
    ที่มีขนาดเล็ก

� ใช้ได้กับเคร่ือง CNC แบบ 3 แกน, 4 แกน รวมไปถึง           
    เครื่อง Mill-Turn

� Technology Wizard ใน iMachining จะค�านวณค่า Feed 
    และ Speed ที่เหมาะสมออกมาให้โดยอัตโนมัติ

� ได้ทางเดินกัดงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เวลาในการ
    ท�าน้อย

� มี User-Interface ที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย

� ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ีส้ันท่ีสุดเม่ือเทียบกบัโปรแกรม
    อื่นในอุตสาหกรรม

 “ทุกๆ วันที่เราไม่ได้ใช้ SolidCAM iMachining 
นั่นเท่ากับว่าเราก�าลังสูญเสียเงิน ”
Jason Near, Rotary Airlock , IL, USA 

 “การท�างานด้วย iMachining ถงึแม้ว่าเคร่ืองจักร มี
ประสิทธิภาพที่ต�่า แต่พวกเราก็สามารถเข้าถึง อัตราการ
ก�าจัดเนื้อโลหะที่สูงมาก ”
Dreiling Maschinenbau GmbH, Germany

 “พวกเราพบข้อเท็จจริงตามค�ากล่าวอ้างส�าหรับ 
iMachining ที่บริษัทของเราเองซึ่งก็คือ ยืดอายุการใช้งาน
ของดอกกัด, กัดงานเสร็จเร็วข้ึน โหลดท่ีกระท�ากับ
ดอกกัดน้อย และการป้องกันความเสียหายต่อดอกกัด ที่
มีขนาดเล็ก หน้าต่างการใช้งานตัวโปรแกรมเข้าใจง่ายมาก 
และการท�าโปรแกรมกัดงานด้วย iMachining รวดเร็วกว่า
การท�าโปรแกรมแบบดั้งเดิม ”
Jay Dixon, Dixons Surgical, UK
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iMachining 3D ส�าหรับงานกดั (Milling) ช้ินงานสามมิติ

ท่ีมีผิวผนังตรงคงที (3D Prismatic Part) แล้วมีช่อง

และระยะความต่างในการกัด (Milling) ที่หลากหลายได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

iMachining 3D for 
3D Prismatic Parts

Reduced Cycle times

อัตราการก�าจัดโลหะ (Metal Removal Rate MRR) จะ
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้เวลากัดช้ินงาน
ท่ีส้ันท่ีสุดในขณะท่ีอายุการใช้งานของเคร่ืองมือตัดเพิ่มข้ึน 
iMachining 3D Prismatic ส�าหรับชิ้นงาน 2.5D จะค�านวณ
เส้นทางเดินของเครื่องมือตัด (toolpath) อย่างสมบูรณ์แบบ
จากชิ้นงานสามมิติ (3D Model) และจะจัดล�าดับความลึกใน
การการกัด, ขอบเขตในการกัด, โดยอ้างอิงพื้นที่ 2D บนผิว
ชิ้นงานให้โดยอัตโนมัติท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด และ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานท�าโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วมากข้ึน

Rest Machining

ในข้ันตอนท่ีต้องลดขนาดของเคร่ืองมือตัด (tool) เพื่อ
เก็บเนื้อส ่วนท่ีเหลือตามขอบมุมต่างๆท่ีขนาดของ tool 
ตัวแรกเข้าไม่ถงึ โดยความสามารถของ iMachining 3D จะ
ตรวจสอบเนื้อส่วนท่ีเหลือ (stock) ให้และสร้างทางเดิน
ของ tool ลงไปในต�าแหน่งที่ tool ก่อนหน้านี้เข้าไม่ถึงให้โดย
อัตโนมัติ

iMachining 2D iMachining 3D for 2.5D parts

Machining Time 19:55 min 13:53 min

Programming time 1 hour 5 minutes

CAM-Jobs needed 24 3

Geometries needed 12 1 solid model

All Data relate to the above part 

ในขณะท่ี iMachinng 2D ผู้ใช้งานต้องก�าหนดเส้นขอบเขต
และความลึกในการกดั (Milling) ในแต่ละข้ันตอนส่งผลท�าให้
มีการท�างานหลายข้ันตอน แต่ iMachining 3D จะค้นหา
พื้นท่ีในการกัดให้โดยอัตโนมัติท้ังขอบเขตและความลึก
ในการกัด (Milling) โดยสามารถกัดหยาบ (Roughing) และ
สามารถอ้างอิงและกัดเนื้อส่วนที่เหลือ (Rest Roughing) ได้
ภายในความสามารถเดียว แล้วสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
(toolpath) ท่ีดีท่ีสุดออกมาอย่างอัตโนมัติท�าให้ช่วยลดเวลา
ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างมาก
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Ultimate Process Reliability

ใน iMachining 2D ผู้ใช้งานต้องก�าหนดขอบเขตด้วยตนเอง
ในพืน้ท่ีท่ีต้องการกดัช้ินงาน แต่ในการใช้งาน iMachining 3D 
prismatic ส�าหรับช้ินงาน 2.5D จะใช้ช้ินงานสามมิติอ้างอิง
ขอบเขตในการกัดและป้องกันการชนของ tool กับขอบ
ช้ินงานโดยอัตโนมัติ และนี่เป็นข้อได้เปรียบท่ีส�าคัญเมื่อใช้ 
tool ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่จ�ากัด

iMachining 3D for Prismatic 2.5D part จะปรับทางเดิน
ของเคร่ืองมือตัดเพื่อหลีกเล่ียงการชนของ Tool Holder ใน
ทุกข้ันตอน จึงสามารถจับยึด tool ให้ส้ันลงได้และอาจจะ
ส่งผลให้สามารถกัดชิ้นงานได้รวดเร็วมากขึ้น

Automatic Finishing of Prismatic 
2.5D Parts
ด้วยระบบจัดการ pocket แบบอัตโนมัติจะตรวจสอบ pocket 
ในทุกๆ ต�าแหน่งพร้อมด้วยตรวจจับระดับความลึกใน
การกัด (Milling) ที่สอดคล้องกันท�าให้ช่วยลดเวลาในการท�า
โปรแกรมลงอย่างมากแล้วในข้ันตอนการเก็บผิว Finishing 
สามารถท�างานได้ภายใน Operation เดียวโดยจะใช้รูปแบบ
การเดินแบบ Contour

“เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตได้มากกว่าคร่ึงซ่ึงส่ิงนี้ท�าให้เราคืนทุนได้สบาย
ส�าหรับเราแล้ว SolidCAM With iMachinng เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด” 

M. Torghele, Liebherr, Nenzing, Austria

“พวกเราใช้ iMachining กับทุกการผลิตของเคร่ืองจักร
ของเราต้ังแต่ 2.5D, 3D, 5-Axis และในมุมมองของเรา
ในตอนน้ี เราจะเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เลยถ้าไม่มี 
SolidCAM iMachining”   

A. Winkler, Zrinski AG, Germany
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ใช้หลักการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจาก iMachining 2D 
และ Technology Wizard มากัดงานแบบ Roughing 
และ Semi-Finish ส�าหรับงานแม่พิมพ์ งานที่มีรูปทรง
ซับซ้อน รวมไปถึงงานท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตแต่ต้องการ
ขุดเนื้อออกจ�านวนมาก

iMachining 3D

iMachining 3D สามารถช่วยลดเวลาในการกัดช้ินงาน 
โดยทั่วไปได้ 70% และสามารถลดได้สูงสุดถึง 90%

iMachining 3D สามารถใช้เพียงแค่ Operation เดียว
ในการสร้างชุดค�าสั่งส�าหรับส่งเข้าเครื่องจักร CNC 

โดยใช้ Technology Wizard ในการน�าองค์ความรู้มาค�านวณ
หาค ่า ท่ี เหมาะสมของการตัดเฉือน ซ่ึงสามารถกัดได ้
ท้ังช้ินงานท่ีมรูีปทรงท่ีซับซ้อน และช้ินงานท่ีมรูีปทรงเป็นแบบ
เรขาคณิต รวมกับการกัดงานแบบใช้ Step-down เต็ม
ความลึกของคมตัด จากนั้นค ่อยๆ Step-up ข้ึนมา
อย่างชาญฉลาด การวางต�าแหน่งและหาต�าแหน่งท่ีจะกดั ซ่ึง 
iMachining 3D จะท�าการลดการยกดอกกดั การหาต�าแหน่ง
เร่ิมต้นท่ีอยู่ไกล และการเดินเปล่าโดยไม่กัดงานลงให้น้อย
ท่ีสุด เพื่อจะให้ใช้เวลาในการกัดงานท่ีเหมาะสมและส้ันท่ีสุด
ส�าหรับงานในอุตสาหกรรม ในการกัดงานแบบ Roughing 
และแบบ Semi-Finishing ส�าหรับการกัดช้ินงานแม่พิมพ์ 
ช้ินงานท่ีมีรูปทรงท่ีซับซ้อน และช้ินงานสามมิติท่ีมีรูปทรง
เป็นแบบเรขาคณิต

หากต้องการโซลูช่ันท่ีสมบูรณ์ส�าหรับการกัดช้ินงานสามมิติ 
สามารถใช้ iMachining 3D ร่วมกบัโมดลู HSM Finish ของ 
SolidCAM

Exclusive iMachining 3D Features:
�เลือกรูปทรงชิ้นงาน 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว

�เพิ่มประสิทธิภาพการกัดงานในทุกระดับความลึกด้วย         
   เทคโนโลยีของ iMachining 2D ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว

�การกัดหยาบโดยกัดลึกเต็มความคมตัดของดอกกัด 
   ซึ่งจะท�าให้กัดงานเร็วขึ้นและยืดอายุการใช้งานของดอกกัด

�เพิ่มประสิทธิภาพการกัด Rest Material โดยการควบคุม 
    Scallop ให้คงที่ ผลที่ได้คือได้เวลาในการกัดงานที่สั้นลง

�มีความชาญฉลาดในการหาต�าแหน่งท่ีจะกัดงาน และหา
   ค่าท่ีเหมาะสมของล�าดับการกัด โดยจะลดการเคล่ือนท่ี 
   หาต�าแหน่งท่ีอยู่ไกลและลดการยกดอกกัด ซ่ึงผลท่ีได้
   ก็คือได้เวลาในการ กัดงานที่สั้นที่สุดในอุตสาหกรรม

�มีการค�านวณเนื้องานที่เหลืออยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีการ
   เดินเปล่าของดอกกัด โดยไม่กัดชิ้นงาน

�มีการ Update ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ในทุกๆ 
   ข้ันตอนของการกัดงาน เพื่อป้องกันการชนระหว่างตัวจับ
   ดอกกัด (Holder) และชิ้นงานที่เหลือ (Stock)
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iMachining 3D for Prismatic Parts 

เมือ่ท�างานกบั iMachining 3D คุณสามารถกดังานท่ีมีลักษณะ
รูปทรงเรขาคณติ ซ่ึงกค็อืมหีลาย Pocket และหลาย Island 
โดยสามารถกัดท้ังหมดได้พร้อมๆ กันใน Operation เดียว 
แค่มีโมเดล 3 มิติ ของตัวช้ินงานและของ Stock โดยไม่
จ�าเป็น ต้องก�าหนดขอบเขตใดๆ เพ่ิมเติม iMachining 3D 
จะท�าการค�านวณทางเดินดอกกัดอัตโนมัติและเหมาะสมท่ีสุด 
นี่จะเป็นการ ลดระยะเวลาในการท�าโปรแกรมส�าหรับกัด
ชิ้นงานได้อย่างมาก

บริษัทของเราสามารถใช้ iMachining 3D ลดเวลาในการ
กัดชิ้นงานที่เป็นเหล็กลงได้ถึง 85% : 

“ ผมหวังว่าเราจะได้รับผลดังกล่าวทุกวัน เราจะสามารถ 
ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีจากการใช้ iMachining 3D! ”
     Igor, Chief Programmer, Menes

IMachining 3D ลดเวลาในการกัดงานลง 75% เมื่อเทียบ
กับโปรแกรม CAM ตัวอื่นบนเครื่อง CNC Makino :

“ iMachining 3D ลดเวลาของการกัดงานลงมาเหลือแค่ 
58 นาที จาก 4 ชั่วโมง หากใช้โปรแกรม CAM ซึ่งเป็นคู่
แข่ง ซึ่งนั่นก็คือลดลงไปได้ 75%! ”
    Galtronics, China

A.P.A. ซึ่งเป็นลูกค้าของ SolidCAM ที่ใช้งาน iMachining 
2D และ 3D อยู่ ส่วนใหญ่กัดงาน วัสดุเป็นอลูมิเนียม :

“ ‘น่าท่ึง’ ผมไม่มีค�าอธิบายส�าหรับความพึงพอใจของผม 
ต่อ iMachining – ผมไม่สามารถแม้แต่จะคิดว่ามันจะ
ช่วย เราประหยัดเวลาได้ส�าหรับงานอลูมิเนียม ”
         David Franko, Owner, A.P.A.
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2.5D Milling
โมดูลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและ
ใช้งานง่ายที่สุดส�าหรับการสร้างทางเดิน
ดอกกัด (Toolpath) แบบ 2.5D : มีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
พร้อมด้วยมีคุณสมบัติในการตรวจจับ
รูปทรงชิ้นงานอัตโนมัติ

Easy and Powerful 2.5D Milling

อินเทอร์เฟสง่ายต่อการใช้งาน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับ 
SolidWorks ตรงไปตรงมามากท่ีสุด เม่ือน�ามารวมกันกับ 
เทคโนโลยีล่าสุดของทางเดินดอกกัดท�าให้การสร้างทางเดิน
ดอกกัดแบบ 2.5D เป็นไปได้อย่างง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุดและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถท�างานร่วมกบัไฟล์ Part, Assembly และ Sketch บน
โปรแกรม SolidWorks ได้อย่างง่ายดายเพือ่ใช้ในการก�าหนด
เงื่อนไขการกัดงาน นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มโมเดลสามมิติ
ของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Fixture) เข้าไปในโปรแกรม เพื่อ
ความเสมือนจริงได้อีกด้วย

Best of Both Worlds : Complete 
Interactive Control + Feature 
Recognition

การใช้ SolidCAM สร้างรูปแบบการกัดงาน 2.5D บนชิ้นงาน 
SolidWorks น้ัน มท้ัีงแบบโต้ตอบกบัผู้ใช้ และแบบด�าเนนิงาน
อัตโนมัติโดยได้ออกแบบมาให้เหมาะส�าหรับทั้งมือใหม่ และ
ผู้ใช้ขั้นสูง SolidCAM เสนอในสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองวิธี คือ 
การควบคุมจากผู้ใช้ด้วยการเลือกรูปทรงที่จะกัด การก�าหนด
ค่าต่างๆ รวมไปถึงลักษณะรูปแบบการกัด หรืออีกวิธีก็คือ 
การให้ตัวโปรแกรมตรวจจับรูปทรงของชิ้นงาน ส�าหรับการกัด 
Pocket และการเจาะรูโดยอัตโนมัติ

Interactive 2.5D Mill Operations

นอกจากการกัดแบบ 2.5D, Profile, Pocket, และ Drill แล้ว 
SolidCAM ยังมีตัวเลือกแบบอื่นๆ ด้วย

�มีตัวเลือกในการแก้ไขและเปล่ียนแปลงขอบเขตของ  
   ช้ินงานโดยไม่ต้องแก้ไข 3D Model ของ SolidWorks 
   เช่นการ Offset การ Trim และอื่นๆ

�สามารถก�าหนดให้กัดวัสดุท่ีเหลือจากการกัดด้วยดอก
   กัดท่ีใหญ่กว่าก่อนหน้าได้โดยอัตโนมัติ (Rest Material 
   Machining) 

�ในการกัดลบขอบ (Chamfer) สามารถใช้ขอบงานเดียวกัน 
   กับที่เลือกใช้ในการกัด Profile และ Pocket

�มีค�าส่ังในการการกัดข้ึนรูปเกลียว ท้ังเกลียวนอกและ
   เกลียวใน

�มีค�าส่ังในการแกะสลักตัวหนังสือท้ังบนผิวเรียบและ
   ผิวโค้ง และยังสามารถกัดกลางเส้นของตัวหนังสือได้

�ค�าส่ัง 3D Contour สามารถกัดงานโดยเดินตามเส้นโค้ง
   แบบ 3 มิติได้ 

�สามารถกัดงานบนผิวโค้งทรงกระบอก โดยการแปลงมา
   จากการกัดงานที่เป็นเส้นตรงได้ (Wrapping)
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Cycle Toolbox

เป็นชุดค�าส่ังย่อยท่ีมปีระโยชน์และสะดวกข้ึนอย่างมากส�าหรับ
ผู้ใช้ในการกัดรูปทรงมาตรฐาน อย่างเช่น การกัดเซาะร่อง 
การกดัมมุ ฯลฯ ซ่ึงชุดค�าส่ังเหล่านีจ้ะช่วยให้การท�าโปรแกรม 
สามารถท�าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Drill Recognition

สามารถตรวจจับต�าแหน่งรูเจาะบนชิ้นงาน SolidWorks และ
จัดกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีตัวเลือกส�าหรับปรับเปลี่ยน
โดยผู้ใช้ จึงสามารถใช้เพียงค�าสั่งเดียวก็สามารถเจาะรูชิ้นงาน 
ที่มีหลายรูซึ่งมีขนาดและความลึกที่แตกต่างกันได้

�มีการกัดงานแบบพิเศษส�าหรับการกัดเซาะร่องด้านข้าง
   โดยใช้ดอกกัดแบบ T-Slot

Pocket Recognition

SolidCAM ยังมีความสามารถในการตรวจจับรูปทรงท่ีจะ
กัด Pocket บนชิ้นงาน SolidWorks ได้โดยอัตโนมัติ โดยที่
ยังคงมีตัวเลือกเหมือนกับการก�าหนดการกัด Pocket แบบ
มาตรฐาน รวมไปถึงยังสามารถตรวจจับความลึกท่ีแตกต่าง
กันของต�าแหน่ง Pocket ในแต่ละต�าแหน่งได้ด้วย
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2.5D Automatic Feature  
Recognition & Machining
เครื่องมือช่วยในการสร้างทางเดินเครื่องมือตัด (toolpath) 
พร้อมใช้งานส�าหรับท�า CNC โปรแกรมชิ้นงาน 2.5D ทั้งหมด

Advanced Pocket Recognition

SolidCAM AFRM ได้ก�าหนดมาตรฐานใหม่ แทนการท�า
โปรแกรมแยกย่อยหลายข้ันตอนแบบเดิมๆ ไม่ว่า Pocket 
บนช้ินงานจะเป็น Pocket เปิดหรือปิดและมีระยะความลึก
ในการกัดต่างกัน ความสามารถนี้จะจัดการสร้างทางเดิน
เคร่ืองมือตัดส�าหรับงาน 2.5D ออกมาให้อย่างเหมาะสม
ทั้งขอบเขตและความลึกในการกัดทั้งหมด

�ด้วยรูปแบบความสามารถค�าส่ัง Pocket ท่ีมีอยู่ร่วมกับ
   การค�านวณ ระยะความลึกที่อ้างอิงจาก Model 3D โดย
   อัตโนมัติ ผู้ใช้งานแค่เลือกรูปแบบของ tool และรูป
   แบบการเดินของเคร่ืองมือตัด ตามรูปแบบท่ีต้องการ
   เท่านั้น

�การตรวจสอบแบบอัตโนมัติในการกัดบริเวณผิวท่ีเป็น 
   Fillet ที่อยู่ในบริเวณพื้นของ Pocket

�มีความสามารถในการหาต�าแหนง่เนื้อที่เหลือในแต ่ละ 
   Pocket ได ้ โดยอตัโนมัติ

�เป็นเครื่องมือที่สมบูรณแ์บบส�าหรับชิ้นงานที่มี Pocket ที่
   หลากหลายบนชิ้นงานนัน้ 2.5D นัน้ๆ

Chamfering and Deburring

ความสามารถนี้ SolidCAM จะตรวจสอบและจดจ�าขอบ
ท่ีสามารถใช้เดินกัด Chamfer ได้โดยผู้ใช้งานแค่ก�าหนด
ความลึกของ Chamfer ท่ีต้องการและเง่ือนไขในการเดินกัด 
และความสามารถนี้ยังช่วยป้องกันการชนของ tool Chamfer 
กับผนังด้านข้างได้อีกด้วย
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Advanced Drill Recognition

SolidCAM ความสามารถนี้จะระบุต�าแหน่งในงานเจาะให้โดย
อัตโนมัติโดยอ้างอิงจาก 3D Model และจัดชุดแยกส�าหรับ
ใช้กับ Operation Drill 

�เมื่อค�า ส่ังท�างานเคร่ืองมือจะจับต�าแหน่งรูเจาะและ
   ความลึกออกมาให้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบอก
   ขนาดของรูเจาะและความลึกในการเจาะมาให้

�Spot Drill เราสามารถเลือกท�างานได้กับต�าแหน่งเจาะ
   ทุกชุดและในส่วนของความลึกในการเจาะสามารถก�าหนด
   ขนาดของเส้นผ่านศุนย์กลางของปลายดอกเพื่อคุม
   ความลึกส�าหรับทุกชุดของรูเจาะได้

SOLIDWORKS Hole Wizard

ใน SolidWorks มีค�าสั่งในการสร้างรูเจาะที่หลากหลายและ
รวดเร็วโดยใช้ค�าส่ัง Hold Wizard โดยมีมาตราฐานท่ีหลากหลาย
และ SolidCAM จะใช้เง่ือนไขเหล่านี้มาสร้างข้ันตอนในการ
ผลิตที่สมบูรณ์แบบ

�โดยพารามิเตอร์ของ SolidWorks Hold Features ท่ี
   มีลักษณะต่างๆเช่น Counterbore, Countersink, Hole,  
   Straight Tap, Tapered Tap, Legacy Hole จะถููก
   แทรกและน�ามาสร้างขั้นตอนการผลิตใน SolidCAM

�ด้วยข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปใน SolidWorks Hole Wizard 
   ท่ีสร้างข้ึน SolidCAM จะใช้รูปทรงน้ันๆสร้างรูปแบบการ
   กัดแบบ Profile and Pocket Milling ให้โดยอัตโนมัติ
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HSS
การกัดงานความเร็วสูงส�าหรับพื้นผิวเฉพาะท่ีเป ็น
โมดูลท่ีมีความส�าคัญในทุกโรงงานผลิตช้ินงานด้วย
เครื่องจักร CNC

SolidCAM HSS คือโมดลู High Speed Surface Machining 
เพื่อความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการกัดช้ินงานบน
พื้นผิวช้ินงานท่ีต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยเคร่ืองมือท่ีให้
ความสะดวกในการเลือกพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการจะกัด โดยที่
ไม่ต้องก�าหนดขอบเขตเหมือนเครื่องมือเดิมๆ โดยเครื่องมือ
จะรองรับท้ังดอกกัดรูปทรงมาตรฐาน และดอกกัดรูปทรง
พิเศษ

Total Tool Control to Machine 
Only the Areas You Choose

HSS เป็นโมดูลท่ีสามารถใช้งานร่วมกับโมดูล 2.5D ได้ ซ่ึง
จะช่วยเพิ่มความสามารถให้มากข้ึนนอกเหนือจากงานกัดแบบ 
Profiles, Pockets และงานกัดปาดผิวหน้า นอกจากน้ันยัง
เพิ่มความสามารถในการกัดงานแบบ 3D ให้สามารถกัดผิว
งานเฉพาะที่ของชิ้นงาน 3D ได้

Toolpath ของโมดูล HSS จะท�างานบนผิวงานผิวเดียว หรือ
หลายผิวพร้อมกันก็ได้ และท่ีดีกว่านั้นก็คือ Toolpath ท่ีได้
จะว่ิงต่อเน่ืองไปบนผิวงานทุกผิวท่ีเราเลือก ซ่ึงจะสามารถ
กัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ เช่น ผิวงานในส่วน Fillets
สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือในการควบคุม 
การกัดช้ินงานเฉพาะบริเวณพื้นผิวท่ีต้องการ โดยไม่มีข้อ
จ�ากัดในเรื่องของขอบเขตหรือรูปร่างของชิ้นงาน

Powerful Surface Machining 
Strategies for Smooth, Gouge-
Free & Optimal Toolpaths 

โมดูล SolidCAM HSS จะช่วยให้คุณมีเคร่ืองมือในการ
กัดงานบริเวณผิวต่างๆ ท่ีจะท�าให้มีประสิทธิภาพสูง, ผิวช้ิน
งานมีความเรียบ, มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพื่อให้ได้ 
Toolpath ที่ดีที่สุดในการกัดผิวชิ้นงาน ในต�าแหน่งที่ต้องการ
HSS มีเครื่องมือพิเศษในการก�าหนดการเชื่อมต่อ Toolpath 
เพือ่ความราบเรียบในการก�าหนด Lead-Ins และ Lead-Outs 
โดยเราสามารถควบคุม Linking Moves กับ toolpaths 
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อหลบเล่ียงรูปทรงช้ินงาน 
ท่ีเป็นรูเจาะและ Slots โดยไม่จ�าเป็นต้องแก้ไขผิว Surface 
ของชิ้นงาน
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Advanced Gouge Control for 
Holder, Arbor and Tool

Gouge Control คือเคร่ืองมือท่ีจะตรวจเช็คเพื่อป้องกัน
การติดชนของ Holder, Arbor และดอกกัด เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายของผิวงานที่อยู่ใกล้เคียง

Important Module for Every 
Machine Shop

ข้อดีของโมดูล SolidCAM HSS ก็คือจะช่วยให้คุณกัดงาน 
เก็บรายละเอียดบนช้ินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
จะช่วยเพิ่มคุณภาพผิวของชิ้นงานอย่างเห็นได้ชัด SolidCAM 
HSS เป็นอีกหน่ึงโมดูลท่ีมีความส�าคัญ ส�าหรับเคร่ืองจักร 
CNC Milling ทุกเครื่องและชิ้นงานทุกประเภทAdvanced Linking

มีความคล ่องตัวในการก� าหนดการเค ล่ือนท่ี เข ้ าออก 
(Lead-In / Lead-Out) ของดอกกัด โดยเราเพิ่มหรือตัด
ความยาว ของทางเดินดอกกัด (Toolpath) จากผิวอ้างอิง 
หรือก�าหนดรูปแบบการเคล่ือนท่ีในกรณีมี รูบนผิวงาน
ตามแบบท่ีต้องการ เช่น เคล่ือนท่ีผ่านหรือก�าหนดเป็นรูปแบบ
ของการเข้าหรือออก (Lead-In / Lead-Out) โดยจะมรูีปแบบ
หลากหลาย ในการเลือกใช้งาน

Handling Undercut in HSS

สามารถท�างานร่วมกับดอกกัดแบบ Tapered, Lollipop, 
หรือแบบ T-Slot tools กับงานที่กัดยาก เช่น งานที่มีรูปทรง
เป็น Undercuts
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Indexial 5-Axis Milling
โมดูล SolidCAM Indexial ส�าหรับกัดงานแบบหลายๆ ด้าน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความง่ายดายอย่างมากในการ
ก�าหนด Coordinate System

ทุกวันนี้ภาพที่เราเห็นทั่วไปในช็อปกัดงาน (Machine Shop) 
ก็คือเครื่อง CNC แบบ 4 และ 5 แกน สามารถเพิ่มผลผลิต 
และการกดังาน ก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นลง

SolidCAM กมี็วิธีท่ีมปีระสิทธิภาพและง่ายต่อการท�าโปรแกรม 
ส�าหรับการกัดช้ินงานแบบหลายๆ หน้า ท้ังในแบบ 4 และ 
5 แกน

Easiest Coordinate System 
Definition for Indexial 5-Axes!
คุณเหน่ือยกับการจัดวิวหมุนช้ินงานเพ่ือจัดต�าแหน่งใหม่มั๊ย? 
ยังคงใช้การ Copy และ Transform รูปทรงช้ินงาน แบบ
แยกส่วนส�าหรับการท�าโปรแกรมแบบ Indexial อยูห่รือเปล่า?

สัมผัสประสบการณ์การใช้ Home Position เพียงจุดเดียว 
และใช้แค่เพียงคลิกเดียวในการก�าหนดต�าแหน่งหมุนของ
ชิ้นงานส�าหรับงาน Indexial โดย SolidCAM เพิ่มความเร็ว
ในการกัดงานหลายด้านโดยไม่ต้องใช้ Coordinate System 
หลายตัว สามารถก�าหนด Coordinate System ใหม่ได้ด้วย 
การคลิกเลือกผิวที่ต้องการกัด จากนั้นก็สามารถท�าโปรแกรม 
ต่อได้เลย

�“เลือกผิวแล้วกดั” เป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสุดของ SolidCAM ในการ
ท�าโปรแกรมแบบ Indexial
�ตัวจัดการ Coordinate System จะเป็นตัวก�าหนด 
ทิศทางการเอียงของดอกกัดให้โดยอัตโนมัติ
�การ Simulation แบบ Solid Verify ใน SolidCAM 
จะแสดงให้เห็นท้ังตัวจับดอกกัด (Tool Holder) และตัวจับ
ช้ินงาน (Fixtures) พร้อมกับเนื้องานท่ีถูกกัดออกไป ส�าหรับ
ทุกโอเปอร์เรชั่นการกัด
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 ส�าหรับตัวควบคุม CNC ที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูงในการ
หมุน Plane หรือหมุนแกน SolidCAM จะตั้งค่าให้มีการใช้
ฟังก์ช่ันภายในของตัวควบคุม CNC แต่ถ้าเคร่ือง CNC ท่ี
ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ ผู้ใช้สามารถป้อนค่าต�าแหน่งของชิ้นงานเข้าไป
ใน SolidCAM ก็จะท�าให้ G-Code ท่ีออกมาก็จะมีค่า
การหมุนของชิ้นงานออกมาด้วย

As easy as single-sided machining
 
ปรัชญาของเราท่ีจะท�าให้การกัดงานหลายหน้าแบบ Indexial 
ก็คือความเรียบง่ายต้ังแต่ตัวโปรแกรม ไปจนถึง G-Code 
โดยท�ากระบวนการในการกัดให ้เหมือนกับการกัดงาน
แบบหน้าเดียว ไม่จ�าเป็นต้องใช้ฟังก์ช่ัน หรือเทคนิคพิเศษ
ในตัวโปรแกรม เพื่อท่ีจะท�าโปรแกรมการกัดงานแบบ
หลายหน้า ซึ่งมันก็สามารถท�างานได้อย่างดีเยี่ยม

Efficient, Edit-Free G-Code for 
Multi-Axis Machines

SolidCAM มีหลายตัวเลือกที่จะท�าให้ G-Code ส�าหรับการ
กัดงานหลายแกนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Post Processor ของ SolidCAM สามารถต้ังค่าให้จัดการกบั
การหมุนและการชดเชยต�าแหน่งใหม่ของชิ้นงานท�าให้สามารถ
ลดการต้ังค่าเพื่อชดเชยต�าแหน่งช้ินงานท่ีตัวเคร่ืองจักรได้ 
อย่างไรก็ตามยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะให้เคร่ืองจักรเป็น
ตัวค�านวณการหมุนหรือว่าจะให้ Post Processor ของ 
SolidCAM เป็นตัวค�านวณการหมุนของช้ินงานแทนก็ได้
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HSM – 3D High 
Speed Machining
ครบทุกขั้นตอนการสร้าง Toolpath ที่มีประสิทธิภาพ
สูง ส�าหรับการกัดหยาบและการกัดเก็บผิวแบบ
ละเอียดในชิ้นงานแบบสามมิติ

สัมผัสประสบการณ์การกดังานแบบ 3D ท่ีจะน�าไปสู่ระดับ
ใหม่ ของความเรียบเนียนมีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด
ของการกัดงานด้วย Toolpath ท่ีดีท่ีสุด และพร้อมใช้งาน
ในทุกจุดของการกัดงานแบบ 3D

โมดูล SolidCAM HSR/HSM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างมาก และพิสูจน์แล้วในตลาดการกัดงานแบบ 3D 
High-Speed ส�าหรับชิ้นงาน Aerospace แม่พิมพ์พลาสติก 
แม่พิมพ์โลหะ และเครื่องมือทั่วไปมันจะน�าเสนอวิธีในการ
สร้างทางเดินดอกกัด (Toolpath) แบบ 3D High-Speed 
ส�าหรับกัดงาน และการเชื่อมโยงท่ีมีเอกลักษณ์ ซึ่งทางเดิน
ดอกกัดท่ีออกมาจะมีความโค้งมนท้ังต�าแหน่งกัดงาน และ
ต�าแหน่งท่ียกดอกกัดข้ึนเพื่อให้การเคล่ือนท่ีของดอกกัดมี
ความต่อเน่ือง ส่ิงท่ีได้จากการท�าแบบนี้ก็คือจะคงค่า 
Feedrate ที่สูงขึ้น และลดการสูญเสียเวลาในขณะเคลื่อนที่

HSR – High Speed Roughing

SolidCAM HSR เป็นเคร่ืองมือส�าหรับกัดหยาบช้ินงานท่ี
มีพลัง และมีความรวดเร็วอย่างมาก ท�าให้การกัดงานมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถกดัเน้ือช้ินงานออกได้ในปริมาณมาก 
โดยการกัดงานจะมีหลายรูปแบบ เช่น Contour, Hatch, 
Hybrid Rib-Roughing และ Rest Roughing

HSM – High Speed Finishing

ด้วยโมดูล SolidCAM HSM สามารถคุมระยะการยกหลบ
ของแกน Z ให้มีค่าน้อยที่สุดโดยไม่สูงเกินความจ�าเป็น การ
เข้ามุมแบบโค้ง ลดการเดินเปล่าโดยไม่กัดงาน (Air Cutting) 
และลดระยะเวลาที่ใช้ในการกัดงาน

ผลที่ได้ของโมดูล HSM ก็คือ ได้ทางเดินดอกกัด (Toolpath)
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเรียบเนียน ซ่ึงจะส่งผลให้
เพิ่มคุณภาพของผิวช้ินงาน และลดการสึกหรอของดอกกัด 
ท�าให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน

ในทุกวันน้ีความต้องการของระยะเวลาในการผลิตท่ีส้ันลง 
ต้นทุนต�่าและคุณภาพท่ีสูงข้ึน High Speed Machining 
จึงมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกแมชชีนช็อป
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โมดูล SolidCAM HSM มีการพัฒนาความสามารถใน
หลายๆด้านของเทคโนโลยีงาน CAM ที่จะท�าให้การกัดงาน
ด้วยความเร็วสูงมีความเป็นไปได้ ซ่ึงก็คือการลดทางเดิน
ดอกกัดที่มีลักษณะเป็นมุมแหลม สร้างความมั่นใจว่าดอกกัด
จะสัมผัสกับช้ินงานให้มากท่ีสุด และเพิ่มประสิทธิภาพโดย
การลดการเดินเปล่าโดยไม่กัดงานของดอกกัดและการ
เข้างาน (Lead in/out) แบบ Tangent
ในทุกวิธีการกัดงานของ HSM 3D สามารถควบคุมโดยการ
ก�าหนดมุมลาดเอียงของพื้นผิวที่ต้องการกัด หรือก�าหนดเป็น
ขอบเขตที่ต้องการกัดก็ได้

ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการก�าหนดขอบเขตท่ีต้องการได้มี
การจัดเตรียมไว้ให้แล้วในโปรแกรม ซ่ึงประกอบไปด้วย
ในกลุ่มของ silhouette boundaries, cutter contact area 
boundaries, shallow boundaries, rest area boundaries 
และ user defined boundaries

HSM – 3D Machining to the 
Highest Level

โมดูล SolidCAM HSM เป็นโซลูช่ันท่ีมีความสามารถสูง 
เหมาะส�าหรับทุกคนท่ีต้องการเพิ่มความสามารถในการกัด
งานด้วยความเร็วสูง ซึ่งมันสามารถใช้ในการเพิ่มผลผลิตจาก
เคร่ือง CNC เก่าๆ ด้วยการลดการเดินเปล่าแบบไม่กัด
งานและการเดินของดอกกัดแบบเป็นเส้นโค้งมีความ
ต่อเนื่อง

ให้ทางเราได้แสดงให้คุณเห็นว่า HSM จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ
ของการกัดงานแบบ 3D ด้วยเคร่ือง CNC ปัจจุบันท่ีคุณมี
อยู่แล้ว จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างไร
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สร้าง Toolpath กัดงาน 5-Axis แบบต่อเนื่อง
ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยหน้าต่างของโปรแกรม
ที่เข้าใจง่าย

Simultaneous 
5-Axis Milling

ประโยชน์ท่ีได้จากการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า ทางเดิน
ดอกกดั (Toolpath) ส�าหรับเคร่ือง CNC 5 แกน ในอุตสาหกรรม
ท่ีมีการควบคุมข้ันสูงท่ีสุดในทุกความเป็นไปได้ของการเดิน
ของดอกกัด และมีการตรวจสอบการชน รวมไปถึงมีหน้าต่าง
การใช้งานที่ง่าย

�มีความหลากหลายของวิธีการกัดแบบ 5 แกน
�ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ท่ีออกมาเป็นธรรมชาติตาม 
   รูปทรงผิวของชิ้นงาน
�สามารถรักษามุมเอียงของดอกกัดให้ว่ิงตามผิวงานเพื่อ
   ให้การกัดงานบนพื้นผิวหลายผิวที่ต่อเนื่องกันออกมาเรียบ
   เนียนมีคุณภาพสูง
�มีฟังก ์ ช่ันการกัดงานรูปทรงท่ีเฉพาะ เช ่น SWARF, 
   Multi-Blade, Port, Contour 5x, Multi-Axis Drill 
   รวมไปถึงสามารถแปลงการกัดงานแบบ HSM มาเป็น
   การกัดแบบ 5 แกนได้
�มีฟังก์ช่ันข้ันสูงในการควบคุมการเอียง และทิศทางของ
   ดอกกัด
�มีการตรวจสอบการติดชนของดอกกัด และตัวจับดอกกัด
   กับชิ้นงานโดยอัตโนมัติ
�มีการจ�าลองการกัดช้ินงานพร ้อมการเคล่ือนท่ีของ
   เคร่ืองจักร CNC เป็นลักษณะ 3 มิติ อย่างเสมือนจริง 
   ซึ่งครอบคลุมถึงการติดชน และตรวจสอบระยะที่สามารถ
   เคลื่อนที่ได้ในแต่ละแกนด้วย

Flexibility and Control

ในแต่ละวิธีการกัดแบบ 5 แกนของ SolidCAM สามารถ
ควบคุมวิธีการเข้า/ออก ส�าหรับกัดช้ินงานและทิศทางของ
ดอกกัดได้หลายแบบ การเคล่ือนท่ีเข้างานของดอกกัดและ
การเช่ือมโยง Toolpath จะมีการตรวจสอบการติดชนใน
ทุกจุด และในวิธีการกัดที่แตกต่างกันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับ
ระยะที่จ�าเป็นต้องเคลื่อนที่ด้วย นอกจากนี้ SolidCAM ยัง
มีตัวเลือกในการควบคุมการเอียงของดอกกัดได ้ในทุก
ทิศทาง เพื่อให้ได้ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ที่ออกมา
มีความสมบูรณ์มากที่สุด

Collision Avoidance for Tool and 
Holder

การกดังานแบบ 5 แกนของ SolidCAM รองรับการตรวจสอบ
การชนของท้ังดอกกัด และตัวจับดอกกัด และสามารถ
ก�าหนดระยะห่างของการตรวจสอบเพื่อป้องกันการชน
กันได้ รวมไปถึงการจ�าลองการกดังานแบบ 3 มิติ ซ่ึงรวมตัว
เคร่ืองจกัร CNC เข้าไปด้วย กส็ามารถตรวจสอบการชนของ
ดอกกัด และตัวจับดอกกัดได้เช่นกัน

การกัดงานแบบ 5 แกน ของ SolidCAM รองรับเครื่องจักร 
CNC 5 แกน ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรประเภท 
Table/Table, Tale/Head และ Head/Head หรือเคร่ืองจักร
ประเภท Gantry ขนาดใหญ่ รวมไปถึงเครื่องจักรประเภท 
Mill-Turn รุ่นล่าสุด
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Multi-Blade 
Machining
การกัดงานแบบ Multi-Blade 
สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย ท้ัง
การกัดส่วนท่ีเป็นใบพัดและส่วน
ที่เป็นจานด้านล่างมีวิธีการกัดที่มีประสิทธิภาพหลายแบบ ทั้ง
กัดแบบ Roughing และ Finishing ในแต่ละส่วนที่ซับซ้อน
ของช้ินงานชนิดนี้ วิธีการกัดงานแบบน้ีถูกออกแบบมาเป็น
พิเศษส�าหรับสร้างทางเดินดอกกัดในรูปแบบที่จ�าเป็น เพื่อให้
สามารถกัดชิ้นงานแบบ Multi-Blade หลายรูปแบบได้

Port Machining
คือวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะกัดงาน
แบบ Port ด้วยดอกกัดแบบ 
Lollipop และรวมไปถึงมีการ
ตรวจสอบการติดชนของดอกกัด 
ในทุกต�าแหน่งมีฟังก์ช่ัน ท้ังการกดัแบบ Roughing และ 
Finishing เพือ่ท่ีจะกดัช้ินงานแบบ Port ท้ังจากช้ินงานท่ีหล่อ
มา และจากเหล็กแท่งกลมได้

Contour 5-Axis 
Machining
วิธีการกดังานแบบ Contour 5 แกน 
กค็อืการก�าหนดให้ดอกกดั ว่ิงตาม
เส้นโค้งแบบ 3D ในขณะที่ทิศทาง
การเอียงของดอกกัดเป็นไปตามการเอียงของเส้น การท�าแบบ
นี้เป็นไอเดียส�าหรับการสร้างทางเดินดอกกัดของงานขัดและ
งานตัดขอบของชิ้นงาน

SWARF Machining
การกัดงานแบบ SWARF จะช่วยให้
สามารถใช้ด้านข้างของดอกกัดเอียง
ไปตามผนังด้านข้างของช้ินงานท่ีจะ
กัดในองศาท่ีถูกต้องซ่ึงจะสามารถ
ใช้ดอกกัดได้เต็มความยาวคมตัด ผลก็คือจะได้ผิวงานท่ี
มีคุณภาพที่ดีกว่าและใช้เวลาในการกัดที่สั้นกว่ามาก

Multi-Axis Drilling
เป็นการเจาะรูในหลายแนวแกน
โดยตัวโปรแกรมจะท�าการหา
ต�าแหน่งของรูเจาะโดยอัตโนมัติ 
จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะท�า 
Cycle ของการ Drilling, Tapping หรือ Boring ท่ี
ต�าแหน่งและทิศทางการเอียงของรูเจาะน้ันๆอย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว นอกจากนี้สามารถก�าหนดตัวเลือกของการ
เช่ือมโยง Toolpath การก�าหนดการเอียงหัวและการตรวจสอบ
การติดชนได้อย่างครบถ้วน

Convert HSM to 
Sim 5-Axis
SolidCAM ยังมีค�าส่ังท่ีสามารถ
แปลง Toolpath ที่เป็น HSM มา
เป็นการกัดแบบ 5 แกนได้ ซ่ึง
สามารถตรวจเช็คการติดชน และ
สามารถคงต�าแหน่งของดอกกัดท่ี
สัมผัสกับชิ้นงานให้มีความสม�่าเสมอ นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ดอกกัดที่สั้นกว่า เพื่อให้ได้เสถียรภาพ และความแข็งแกร่ง
ในการกัดมากขึ้นได้ด้วย
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Turning
สร้าง Toolpath กัดงาน 5-Axis 
แบบต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงด้วย
หน้าต่างของโปรแกรมที่เข้าใจง่าย

โปรแกรม SolidCAM ได้จัดเตรียมชุดค�าส่ัง ในแพคเกจ 
งานกลึงท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดด้วย Toolpath ท่ีมีเทคนิค
ในการท�างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท�างานกลึง 
โปรแกรม SolidCAM มีชุดค�าส่ังท่ีรองรับเคร่ืองจักร CNC  
ต้ังแต่เคร่ืองกลึงแบบ 2 แกน, แบบหลายป้อมมีด, แบบมี
หัวหมุนที่ 2 และแบบที่ท�างานมิลลิ่งบนเครื่องกลึง

บนเคร่ืองจักรประเภท Mill-Turn สามารถสร้างโปรแกรม 
ท�างานในแนวแกน C แกน Y และแกน B อยู่ในชุดค�าส่ัง
เดียวกันกับงานกลึง โปรแกรมท�างานร่วมกันแบบครบวงจร 
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้

โปรแกรม SolidCAM สามารถสร้างโปรแกรมข้ันสูงส�าหรับ
การกลึงแบบ Rough และ Finish รวมไปถึง กลึงปาดหน้า 
กลึงตัด กลึงเกลียว และงานเจาะ ท้ังแบบท่ีใช้ Cycle หรือ
ไม่ใช้ก็ได้

การสร้างเส้นทางเดินตัดโดยใช้ทูลแบบมีดเล็บ มีด้ามจับทูล 
และการก�าหนดวัสดุทรงตันก่อนกลึง การค�านวณการติด
ชนและการลดการเดินกัดเดินเปล่าในอากาศ

โปรแกรมมีชุดอุปกรณ์มาตรฐานจ�าลองการจับยึดช้ินงานให้
เลือกใช้และอุปกรณ์ท่ีมีความพิเศษก็สามารถก�าหนดเพิ่ม
เข้าไปได้

Updated Stock for 
both Turning & Milling

โปรแกรม SolidCAM มีความสามารถท่ีจะเก็บข้อมูลท่ีเป็น
สต็อกของช้ินงานท่ีเหลือไว้ได้ภายในตัวจัดเรียงการท�างาน
การแสดงผลของสต็อกรองรับการท�างานของเคร่ืองกลึง
แบบ 2 แกน พื้นฐานไปจนถึงแกน CYB หลายป้อมมีด 
หัวหมนุท่ี 2 เครือ่งมลิลิง่และกลึง CNC

บนการท�างานของหัวหมุนท่ี 2 เมื่อช้ินงานมีการเปล่ียน
ต�าแหน่ง จากหัวหมุนหลักไปยังหัวหมุนท่ี 2 ตัวสต็อกของ
ช้ินงาน ก็จะเป็นช้ินงานปัจจุบันได้ทันทีทุก ๆ การเรียงล�าดับ
การข้ึนรูปช้ินงานในหัวหมนุท่ี 2 ตัวสต็อกช้ินงาน จะตรวจสอบ
ในข้ันตอนสุดท้ายท่ีส่งออกมาจากด้านหัวหมุนท่ี 1 ท�าให้เห็น
ภาพของการวางล�าดบัการท�างานให้มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด
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Advanced Turning Operations

�การกลึง Roughing แบบสมดลุ เป็นการท�างานพร้อมกัน
   สองมีดอย่างต่อเน่ืองหรือเดินตามกันเพื่อการกลึง 
   Roughing ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และยาวมากๆ ได้ดี 

�การกลึงตัดงานแบบมีองศาการตัด ท�าได้ท้ังมุมด้านใน
   และด้านนอกร่องเอียงในทุกๆ มุมที่ก�าหนด

�การก�าหนดการกลึงแบบตามผู้ใช้ ท�าได้โดยผู้ใช้งาน
   เป็นผู้เลือกเส้นทางของรูปร่างช้ินงานตามเส้นไม่ต้อง
   ค�านึงถึงเส้นของสต็อกชิ้นงานหรือตัวชิ้นงานจริง

�การท�างานกลึงแบบแกนท่ี 4 แบบเอียงหัวต่อเน่ือง 
   โดยการใช้ความสามารถในการเอียงของทูลตามแนว
   แกน B ส่ังให้ท�าการกลึงงานท่ีพื้นท่ีไม่สามารถกลึงได้
   เข้าท�าได้ด้วยการตั้งโปรแกรมเพียงครั้งเดียว  

�การท�างานแบบเช่ือมต่อกันของหลายป้อมมีดกลึง 
   มีความสามารถในการเช่ือมต่อกันของการท�างานหลาย 
   ป้อมมีดกลึงได้ ด้วยการควบคุมการท�างานผ่านเส้น
   ก�าหนดเวลาในโปรแกรม
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การท�าโปรแกรมอย่างง่ายดายส�าหรับเครื่องจักร CNC 
ที่มีความซับซ้อน หลายป้อมมีด หลาย Spindle

Advanced Mill-Turn

ในปัจจุบันเครื่องจักร CNC ที่มีความต้องการและโตเร็วที่สุด
ในท้องตลาดก็คือ เครื่องจักรประเภทที่มีความสามารถหลาย
อย่างในเคร่ืองเดียว นั่นก็คือมีการรวมคุณสมบัติและความ
สามารถไว้ในเคร่ืองจักร CNC เพียงเคร่ืองเดียว เช่น เคร่ือง
ท่ีมีหลาย Spindle หลายป้อมมีดกลึง ช้ินงานมีการผลิต
หลายข้ันตอนในเคร่ืองเดียว มีการย้ายช้ินงานจากอีกหัวนึง
ไปหาอีกหัวนึงโดยไม่ต้องใช้คนเพียงแค่ใส่ก้อนวัสดุเข้าไป
ด้านนึง ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จแล้วก็จะออกมา
อีกด้านนึงได้เลย
เคร่ืองจักร Mill-Turn ประเภทท�างานต่อเนื่อง 4/5 แกน 
ก็มีการใช้งานอยู่ในหลายๆ โรงงาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีมีความ
ยืดหยุ่นและมีความสามารถสูง โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองจักร
แบบอื่นๆ ในการท�างาน ดังนั้นเครื่องจักรประเภทนี้ในหลายๆ 
เคร่ืองจึงมีหลายแกนมีป้อมมีดด้านบน ป้อมมีดด้านล่าง มี
แกน CYB และหัว Spindle หัวที่ 2
โปรแกรม SolidCAM มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตามทันความ
สามารถของเคร่ืองจักรเพื่อรองรับการท�าโปรแกรมเอ็นซีโค็ด
ได้ง่ายๆ ป้อนให้กับเคร่ืองจักรเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน
ด้วยค�าส่ังของโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและใช้งานง่าย

�มีการใช้ยนัศนูย์ท้ายแท่นกบัส่วนท่ีเหลือช้ินงานใช้ Spindle 
หัวที่ 2 ป้อมมีดแบบแกนหมุนและป้อมมีดท่ีเคล่ือนท่ีตาม
แนวแกน C แกน CY และแกน B ท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน
ของเคร่ืองจักรประเภท Mill-Turn การตรวจสอบการติดชน

และการท�าโปรแกรมของเคร่ืองจักรประเภทน้ีกท็�าอย่างง่ายดาย
และมีความปลอดภัย โดยการน�าโอเปอร์เรชั่นของ SolidCAM 
ส�าหรับงานกลึง (Turning) และงาน Milling มาไว้ในหน้าต่าง
เดียวกัน
�รองรับการท�าโปรแกรมแบบหลายป้อมมีดหลาย Spindle 
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของป้อมมีด และมีการจ�าลองการ
ท�างานในคอมพิวเตอร์อย่างเสมือนจริง เป็นแพคเกจที่มีการ
รวมตัวกันในทุกฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
�โอเปอร์เรชั่นทั้งหมดของ SolidCAM ไม่ว่าจะเป็น Milling, 
Turning รวมไปถึง iMachining สามารถรองรับการท�า
โปรแกรมส่งให้กับเครื่อง Mill-Turn อีกทั้งอุปกรณ์เสริมที่ใช้
ในเครื่อง ทั้งหมดสามารถก�าหนดเข้าไปในตัวโปรแกรม เพื่อ
จ�าลองการท�างานแบบเสมือนจริง และตรวจเช็คการติดชนใน
ขณะท�างานของตัวเครื่องจักรได้อีกด้วย

Easy Programming for Complex 
Mill-Turn CNC Machines

โปรแกรม SolidCAM ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ  กับเทคโนโลยี
เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน  ด้วยการจัดการที่ชาญฉลาดของ
การเก็บงานส่วนที่เหลือของชิ้นงานในการท�างานระหว่างมิลลิ่ง
และงานกลึง รวมไปถงึง่ายต่อการก�าหนดการท�างานเช่ือมโยงกนั
ของหลายป้อมมีด SolidCAM ให้ทางเดินดอกกัด (Toolpath) 
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดเวลาการท�างาน และมั่นใจได้ว่า
สามารถเพิ่มผลการผลิตชิ้นงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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Transfer Between Spindles

เป็นการควบคุมการย้ายชิ้นงานระหว่าง Spindle หลักไปยัง 
Spindle ท่ี 2 โดยใช้โปรแกรมการควบคุมการท�างาน 
MCO ท่ีได้จัดเตรียมไว้แล้วพร้อมใช้งานได้ทันที ซ่ึงเป็นวิธี
การท�างานที่ดีที่สุดส�าหรับกระบวนการนี้

MCO (Machine Control Operation)

เป็นความสามารถของโปรแกรมท่ีให้ผู้ใช้งานเพ่ิมการควบคุม
เครื่องจักรที่หลากหลายเข้าไปในระหว่างการผลิตชิ้นงาน การ
ท�าแบบนี้จะเป็นการควบคุมเคร่ืองจักร CNC ให้เปิดการ
ท�างานในตัวเลือกและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น การเปิด-ปิด
หัวจับชิ้นงาน, การเปิดน�า้หล่อเย็น, การหมุนชิ้นงาน, การย้าย
ชิ้นงานจากโต๊ะนึงไปอีกโต๊ะนึง เป็นต้น

Machine ID

สามารถก�าหนดองค์ประกอบ
ของเคร่ืองจักรและลักษณะ
ของการเคล่ือนท่ีท�าให้ผู้ใช้งาน
สามารถก�าหนดตัวเครื่อง Mill-
Turn ที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

Mill-Turn Machine Simulation

ใน SolidCAM การจ�าลองการท�างานกับเครื่องจักรประเภท 
Mill-Turn สามารถจ�าลองการเคลื่อนที่ได้เต็มรูปแบบ รองรับ
การท�างานแบบมิลล่ิง (Milling) และงานกลึง (Turning) 
รวมไปถึงตัวเคร่ือง CNC ทุกช้ินส่วน สามารถตรวจเช็คการ
ติดชนของชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงานและตัวจับ
ดอกกัด
 การแสดงผลในการฟิครองรับทุกๆ การเคล่ือนท่ีของ
ช้ินส่วนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เสริม เช่น ยันศูนย์ท้ายแท่น 
ตัวประคองช้ินงานท่ีเหลือให้ความปลอดภัย เพราะช้ินงาน
จะมีการทดสอบในโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ก่อนท่ีจะเร่ิม
ท�างานบนเครื่องจักรจริง

iMachining in 
Mill-Turn

ในช้ินงานท่ีข้ึนรูปด้วยเคร่ืองจักร
ประเภท Mill-Turn สามารถใช้ค�าสั่ง
ในโมดูล iMachining 2D และ 3D 
ท�าโปรแกรมเพื่อลงเวลาในการท�างานได้ 
นอกจากนี้ iMachining ยังมีประโยชน์ท่ีส�าคัญมากในการ
ลดแรงปะทะของดอกกัดกับช้ินงาน ลดการส่ันสะเทือนและ
การสึกหรอของดอกกัด แม้ว่าการจับงานจะไม่แน่นมากก็ตาม
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โมดลูใหม่ ส�าหรับการก�าหนดค่าเร่ิมต้น
ศนูย์งาน และตรวจสอบขนาดของช้ินงาน
บนเครื่องจักร CNC

Solid Probe

SolidCAM’s Solid Probe Module 
for Fast Setup & Quality Control

โปรแกรม SolidCAM น�าเสนอโมดลูใหม่ให้คุณคอื SolidProbe 
ให้คุณสามารถท่ีจะท�าการก�าหนดค่าศนูย์ช้ินงานและตรวจสอบ
ขนาดและต�าแหน่งของชิ้นงานบนเครื่องจักร CNC ของคุณ
ได้ทันที โดยใช้หัว Probe บนเครื่องจักร CNC ของคุณเพื่อ
ก�าหนดควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่คุณผลิต

มีการแสดงผลแบบเต็มรูปแบบของการเคล่ือนท่ีของหัว 
Probe ในตัวโปรแกรม สามารถจ�าลองการท�างานพร้อม
เครื่องจักร CNC ได้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หัว Probe ได้

Solid Probe is a Must Module for 
Every Machinist using Probes :
�ง่ายส�าหรับการหาต�าแหน่ง Home ของชิ้นงาน

�ตรวจสอบขนาด และต�าแหน่งบนเคร่ืองจักร CNC ได้เลย

�รองรับการท�าโปรแกรมวัดขนาด และความยาวทูล

�ง่ายต่อการเลือกรูปทรงชิ้นงานท่ีต้องการในตัวโปรแกรม

�รองรับทุกรูปแบบการเดินหัว Probe

�มีการแสดงผลการเคล่ือนท่ีในการจ�าลองการท�างานอย่าง
   เต็มรูปแบบ

�รอง รับเค ร่ืองจักร CNC ท่ี มีชนิดของตัวควบคุม     
  (Controller) ท่ีแตกต่างกันได้

Combined Probe and 
Machining Operations

ในโปรแกรม SolidCAM โอเปอร์เรช่ันการกัดงาน และ
โอเปอร์เรชั่นการวัดงานโดย Solid Probe สามารถใช้รูปทรง
จากชิ้นงาน SolidWorks 3 มิติ ชิ้นเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงาน โอเปอร์เรชั่นทั้งสองชนิดก็
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน
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Home Definition
Solid Probe ได้จัดเตรียมวิธีการท่ีง่ายส�าหรับการต้ังค่า 
Home โดยใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกันถึง 16 แบบ เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งาน สามารถใช้ทดแทนการตั้งค่าด้วยตัวเองได้เลย

Preview of Cycle Movements
Solid Probe ใช้รูปทรงช้ินงานเหมือนกับท่ีใช้ในโอเปอร์เรช่ัน
มลิล่ิง 2.5D สามารถควบคมุระยะความเผ่ืออย่างเต็มรูปแบบ 
จัดเรียงล�าดับการเดินท่ีแตกต่างกันและมีการแสดงรูปแบบ
การเคลื่อนที่ในตัวโปรแกรมได้โดยตรง

On-Machine Verification
Solid Probe ใช้ส�าหรับวัดขนาดและต�าแหน่งผิวงานท่ีเสร็จแล้ว
บนเคร่ืองจักร CNC เคร่ืองเดียวกัน โดยไม่ต้องเอาช้ินงาน
ไปข้ึนวัดบนเคร่ือง CMM นั่นคือ สามารถตรวจสอบช้ินงาน
บนเครื่อง CNC เครื่องเดิมได้เลย

Tool Presetter Support
โมดูล Solid Probe รองรับการใช้งานของโปรแกรมวัดทูล
ความสามารถนี้สามารถใช้ตรวจวัดทูลท่ีใช้ส�าหรับงานมิลล่ิง
(Milling) และงานกลึง (Turning) ในระหว่างการท�าการผลิต
ได้ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีมีประโยชน์อย่างมากส�าหรับ
การตรวจวัดทูล หลังจากในแต่ละข้ันตอนการผลิตหรือ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนทูลเพื่อจะสามารถตรวจเช็คการแตกหัก
ของทูลป้องกันการท�างานผลิตที่ผิดพลาดได้
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SolidCAM – The Leaders in 
Integrated CAM

ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1984 มีความเช่ียวชาญในการพัฒนา
โปรแกรมทางด้านงาน CAM มามากกว่า 29 ปี

ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโปรแกรมในระบบ 3 มิติและติดต้ัง 
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม CAD แบบ 3 มิติท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลก อย่างเช่น SOLIDWORKS ส่งผลให้โปรแกรม SolidCAM 
มกีารเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก และเป็นท่ียอมรับในฐานะผู้น�า
ด้านโปรแกรมแบบ Integrated CAM

โปรแกรม SolidCAM ได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการจาก SOLIDWORKS 
ต้ังแต่ปี ค.ศ.2003 ในระดบั Gold Partner 
ก็คือ สามารถท�างานในหน้าต่างเดียวกัน
กับ SOLIDWORKS และท�างานร่วมกับ
ไฟล์ช้ินงาน SOLIDWORKS อย่างเต็ม
รูปแบบ
 
โปรแกรม SolidCAM เป็นผู้น�าด้านการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
และจากข้อมูลของ CIMdata โปรแกรม SolidCAM เป็น
โปรแกรมท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด 5 ปี จากการส�ารวจมา 8 ปี ใน
ระดับโลก

About SolidCAM

Our Advantages

เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้งาน รองรับการ
ท�างานด้านการผลิตได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน มีโมดูลต่างๆ 
ที่รองรับได้แก่ iMachining 2D, iMachining 3D, 2.5D 
Milling, High Speed Surface Milling, 3D Milling/
High-Speed Machining, Multi-Sided Indexial 4/5-
Axes Milling, Simultaneous 5-Axes Milling, Turning, 
Advanced Mill-Turn, WireEDM และ Solid Probe

โปรแกรม SolidCAM มีเทคโนโลยีท่ีเป็นเอกลักษณ์ก็คือ 
iMachining ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการกัดงานด้วย CNC ได้
มากกว่า 70% และยืดอายุการใช้งานของดอกกัดได้อย่างเห็น
ได้จริง

Technology Wizard ของ 
iMachining ซ่ึงเป็นสิทธิบัตร
ของ SolidCAM นั้น เป็นส่วน
ท่ีส�าคัญและสามารถเช่ือถือได้
ว่ามันจะค�านวณค่าของ Feed, 
Speed และคา่ต่างๆ ที่ก�าหนด
เง่ือนไขในการตัดเฉือนช้ินงาน
ออกมาโดยอัตโนมัติ

โมดูล iMachining ของ SolidCAM ช่วยให้การกัดงาน
ด้วยเคร่ืองจักร CNC มีความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งจะแปรผลออกมาเป็นก�าไรและความส�าเร็จ
ได้อย่างง่ายดาย ท�าให้ลูกค้าท่ีใช้ iMachining อยู่ท่ัวโลก
รู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก
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SolidCAM on Facebook

เข้าร่วมกับเราทางเฟสบุค เพื่อติดตามข่าวสารในแต่ละวัน
และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวความส�าเร็จของโมดูล iMachining 
ข่าวงานแสดงสินค้า

www.facebook.com/SolidCAM

SolidCAM on YouTube

ชมการกัดช้ินงานจริงของโปรแกรม SolidCAM และโมดูล 
iMachining ได้ทางช่องทาง YouTube ของเรา

www.youtube.com/SolidCAMiMachining

Our Sales & Support Network

พร้อมด้วยทีมงานขายและงานบริการของเราจากหลายๆ
ส�านักงานของ SolidCAM ซึ่งมีตัวแทนจ�าหน่ายอยู่มากกว่า 
50 ประเทศท่ัวโลก สามารถให้การบริการด้านเทคนคิท่ีดท่ีีสุด
รวมไปถึง การปรับแต่ง Post-Processor แก่ลูกค้าของเรา
ได้อย่างทั่วถึง

Our Customers

โปรแกรม SolidCAM มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่มากกว่า 
19,000 ชุดโปรแกรมท่ัวโลก มท้ัีงลูกค้าท่ีท�างานด้านเคร่ืองกล, 
ด้านการผลิต, อิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์, สินค้าอุปโภค
บริโภค, การออกแบบเคร่ืองจักร, อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และการบินและอวกาศ, แม่พิมพ์, และช็อปท�าชิ้นงานต้นแบบ

SolidCAM Professor

ในเว็ปไซต์ของ SolidCAM ได้จัดเตรียมวิดีโอส�าหรับเรยีนรู้
ในแต่ละหัวข้อ ซ่ึงสามารถท�าตามได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถ
เข้าไปเลือกชมได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงต่อวันและ 365 วัน
ต่อปี

www.solidcam.com/professor

SolidCAM University Weekly 
Webinars

SolidCAM มีการจัดการเรียนรู้แบบสดๆ ทาง Webinar 
ให้กับลูกค้าและผู้สนใจในทุกสัปดาห์ เราจึงขอเรียนเชิญ
ท่านมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดูการน�าเสนอโปรแกรม SolidCAM 
ผ่านทาง Webinar ในคร้ังต่อไป ซ่ึงในขณะท่ีมีการน�าเสนอท่าน
สามารถถาม-ตอบกับผู้ท่ีก�าลังน�าเสนออยู่ได้ทันที

www.solidcam.com/webinars
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SolidCAM CNC 
Technology Centers
สถานที่ที่เหมาะส�าหรับการสาธิตและทดลองการท�างาน
ของโปรแกรม SolidCAM แบบทดสอบกับงานจริง

SolidCAM GmbH Technology 
Center in Germany

เทคโนโลยี เ ซ็นเตอร ์หลักของเราจะอยู ่ ท่ีออฟฟ ิศของ 
SolidCAM GmbH ที่เมือง Schramberg ประเทศเยอรมัน

เทคโนโลยีด้านงาน Milling, Turning และ Mill-Turn ได้ถูก
ทดสอบ และน�าเสนอบนเครื่องจักร CNC รุ่นล่าสุดของเรา

� เครื่องจักร CNC 5 แกน รุ่น Hermle C30
� เครื่องจักร CNC Mill-Turn รุ่น DMG NTX 1000 ซึ่งมี
    แกน B, ป้อมมีดด้านล่าง, และ Spindle หัวที่สอง

เทคโนโลยีท่ีเราเป็นผู้น�าท้ังหมดรวมท้ัง iMachining, การ
กัดงาน 5 แกนแบบต่อเนื่อง, และการกัดงานด้วยเคร่ือง 
Mill-Turn ข้ันสูง ได้ผ่านการทดสอบด้วยการปฏิบัติงานจริง
ทั้งสิ้น

ลูกค้าและตัวแทนจ�าหน่ายของเรา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ท�าให้ได้ประโยชน์อย่างมากจากการ
ปฏิบัติงานจริง

คติประจ�าศูนย์เทคโนโลยีของเราก็คือ รวดเร็วกว่าจากชิ้นงาน 
CAD ไปสู่ชิ้นงานจริง
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SolidCAM USA Technology Center

เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ของเราในอเมริกาต้ังอยู่ท่ีออฟฟิศของ 
SolidCAM Inc. ในเมือง Newtown รัฐ Pennsylvania

ที่นี่ใช้เครื่องจักร CNC รุ่น HURCO VM10i ในการน�าเสนอ
การกัดงานแบบ Milling ของเรา ซึ่งสามารถแสดงความ
สามารถของโมดูล iMachining, HSS, HSM และโมดูลอื่นๆ 
ได้อย่างครบถ้วนในสภาวะแวดล้อมเหมือนกับในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ต�าแหน่งห้องส�าหรับเรียนรู้ตัวโปรแกรม SolidCAM ก็อยู่
ถัดไปจากห้องที่สอนการกัดงานด้วยเครื่อง CNC นี้

Perfect Testing for Our Latest 
Technologies 

เทคโนโลยีล ่ า สุดของเรามีการทดสอบและพิ สูจน ์จาก
เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ระดับโลกของเราเอง ลูกค้าก็จะได้รับผล
ประโยชน์จากการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC ไป
พร้อมๆ กับฝึกอบรมโปรแกรม SolidCAM

Join Our LIVE Cutting Webinars 
from our Technology Centers

เข้าร่วมชมการกัดงานแบบสดๆ ผ่าน Webinar เพื่อท่ีจะได้
เห็นประสิทธิถาพของโมดูล iMachining ทั้งแบบ 2D และ 
3D รวมไปถึงการกัดงานกับเคร่ืองจักรประเภท Mill-Turn 
ขั้นสูง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเวปของเรา



SolidCAM GmbH 
Gewerbepark H.A.U. 36 
78713 Schramberg 
E-Mail: info@solidcam.de  
Phone: +49 7422 2494-0

Geschäftsstelle Süd 
83026 Rosenheim

Geschäftsstelle Nord 
48477 Hörstel

Geschäftsstelle Ost 
98527 Suhl-Friedberg

Geschäftsstelle West 
67547 Worms

Geschäftsstelle Süd-Ost 
92224 Amberg

SolidCAM Inc. 
E-Mail: infonorthamerica@solidcam.com 
Phone: +1 866-975-1115

SolidCAM Ltd. 
E-Mail: info@solidcam.com 
Phone: +972-5333-150

SolidCAM UK 
E-Mail: info@solidcamuk.com 
Phone: +44 1226 241744

SolidCAM France 
E-Mail: info@solidcam.fr 
Phone: +33-1-3935-7971

SolidCAM CZ 
E-Mail: ivan.cimr@solidcam.cz 
Phone: + 420 603-893-701

SolidCAM India 
E-Mail: info.india@solidcam.com 
Phone: +91 80 26678933

SolidCAM China 
E-Mail: marketing.china@solidcam.com 
Phone: +86 10 8599 7302

SolidCAM Japan K.K. 
E-Mail: info.japan@solidcam.com 
Phone: +81 3 5733 8322

SolidCAM ANZ 
E-Mail: info@solidcam.com.au 
Phone: +61 400 622 133

www.solidcam.com

www.youtube.com/SolidCAMThai    
www.youtube.com/SolidCAMProfessor 
www.youtube.com/SolidCAMiMachining

www.facebook.com/SolidCAMThai    
www.facebook.com/SolidCAM
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