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SolidCAM เป็นชุดโปรแกรมในกลุ่มงาน CAM
ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การท� ำ โปรแกรม
ส่งให้เครื่อง CNC ในโปรแกรม SolidWorks
โปรแกรม SolidCAM รวมถึงการปฏิวัติใหม่ iMachining
ท�ำงานอยู่บนโปรแกรม SolidWorks ได้อย่างลงตัวไม่มีสะดุด
ซึ่งทางเดินดอกกัด (Toolpath) จะมีการเชื่อมโยงกับชิ้นงาน
ในโปรแกรม SolidWorks บนหน้าต่างเดียวกันอย่างสมบูรณ์
สามารถก� ำ หนดลั ก ษณะการกั ด งานการค� ำ นวณทางเดิ น
ดอกกัดและตรวจสอบความถูกต้องได้ในทุกรูปแบบ โดยจะ
ท�ำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมของ SolidWorks ในหน้าต่าง
Assembly
รูปทรงชิน้ งานทัง้ ทีเ่ ป็น 2D และ 3D ใน SolidWorks สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างทางเดินดอกกัดได้ และหากมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชิ้นงานใน SolidWorks ข้อมูลงาน
CAM ที่ได้ท�ำไว้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ
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ประโยชน์หลักที่ได้จากการใช้ SolidCAM บน
SolidWorks
ผู้ใช้ยังคงรู้สึกเหมือนกับการใช้งานโปรแกรม SolidWorks
เพราะ SolidCAM ท�ำงานอยู่บนหน้าต่างเดียวกันได้อย่าง
สมบูรณ์
Toolpath จะมีการ Update อัตโนมัติ เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลง
ชิ้นงานใน SolidWorks
SolidCAM มีการพัฒนาโปรแกรมเป็น Gold Partner กับ
SolidWorks มามากกว่า 10 ปี
SolidCAM ท�ำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมของ SolidWorks
Assembly ดั ง นั้ น จึ ง ง่ า ยต่ อ การก� ำ หนดอุ ป กรณ์ จั บ ยึ ด
ชิ้นงานที่เป็น SolidWorks model เพิ่มเข้าไป
SolidCAM + SolidWorks สามารถจัด Package ให้
เหมาะกับเครื่องจักรและการใช้งานได้ทุกประเภท
โซลูช่ัน CAD/CAM ซึ่งก็คือ SolidWorks + SolidCAM
สามารถหาได้จาก SolidCAM (AppliCAD Co.,Ltd.) ในราคา
ที่คุ้มค่ากว่า

SolidCAM – The Leading
Integrated CAM Solution
in SOLIDWORKS
ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งาน
ทีมงาน บริษัท M.V.S.TRADING LTD.,PART

You Never Have to Leave the
SOLIDWORKS Window!

คุ ณ สมพงศ์ ค� ำ แก้ ว R&D และคุ ณ ประพั น ธ์ สิ ง ห์ ท อง
Product Design
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็ม.วี.เอส. เทรดดิ้ง พาร์ท เป็นผู้ผลิต
และจัดจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
ตามความต้องการของลูกค้าที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วหรือลูกค้า
ที่มีเฉพาะโปรดักซ์และส่งมาให้ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ก็สามารถท�ำได้ โดยที่ทางเราเป็นคนผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้กับ
เครื่องขึ้นรูป (Vacuum Thermoforming) ของเราเอง ท�ำให้
สามารถผลิ ต ได้ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ โ ดยไร้ ขี ด
จ�ำกัด
เมื่อก่อนเราใช้ CAM ของเจ้าหนึ่ง ซึ่งโมดูลเป็นเทคโนโลยี
ที่ เ ก่ า แล้ ว ทางเราต้ อ งการหาสิ่ ง ใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ ข องเรา
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น เราต้องการ
หาซอฟต์แวร์ CAM ที่สามารถท�ำ G Code ตอบสนองความ
ซับซ้อนในงานของเราได้ เลยเป็นที่มาของการน�ำ SolidCAM
เข้ามาช่วยในการท�ำ G Code เพื่อกัดแม่พิมพ์ที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นได้
ข้อดีของ SolidCAM ก็คือเนื่องจากมันเป็น Add Ins ของ
SolidWorks อยู่แล้ว เวลาที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแก้ไขแบบใน
ทาง CAD ทางทีมดีไซน์ก็จะแก้แบบ เมื่อแก้แบบเสร็จแล้ว
ก็ต้องผลิตแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ แบบ CAM ของเราก็จะแก้ไข
ตามไปด้วย ท�ำให้ลดขั้นตอนในการท�ำ Process ขึ้นมาใหม่
ก็สามารถน�ำขึ้นเครื่องจักร CNC กัดได้เลย

ขั้นตอนการท�ำงาน
ขั้นตอนที่ 1 คือ ออกแบบงาน Drawing ของลูกค้าที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 2 จะออกแบบตามผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ให้มา

เป็นตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบตามสินค้าของลูกค้า และเราก็ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้แพคกิง้ ใช้งานกับสินค้าของลูกค้าได้

ส่วนโปรแกรม SolidWorks เข้ามามีส่วนช่วยเราให้ออกแบบ
ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น เราสามารถโชว์ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าดู
ได้ชัดเจนขึ้น และยังสวยงามด้วย ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย
โดยเลือกจากชิ้นงานที่เราออกแบบไป
ส�ำหรับการบริการของ AppliCAD ก็ประทับใจตรงที่ว่าเวลา
เรามีปัญหา เราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาอย่างเป็นกันเอง
โดยไม่มีอะไรที่ AppliCAD ตอบเราไม่ได้ AppliCAD
พยายามหาค�ำตอบให้เราตลอดเวลา หรือไม่ว่าทีมงานของเรา
จะติดปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ ทาง AppliCAD ก็ยังมีศูนย์
เทรนนิ่งซึ่งสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาในองค์กรของเราได้
ตลอดเวลา
“ในการท�ำงาน Software ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ขับเคลื่อนไปได้นั้นก็คือ Humanware เราจะต้อง
สร้าง Community ขึ้นมาเยอะๆ เพื่อที่ว่า เวลาเราติดปัญหา
อะไร เราก็สามารถแชร์กับคนอื่นที่อยู่ในโลก หรืออยู่ในสังคม
เดียวกันได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ขึ้นมา เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”
			
“คุณสมพงศ์ ค�ำแก้ว R&D”

www.solidcam.com
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iMachining 2D
ลองจิ น ตนาการถึ ง การใส่ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละหลายร้ อ ย
ประสบการณ์ด้านงาน CAM และเครื่องจักร CNC ลง
ในมือของคุณ
สัมผัสประสบการณ์ของวิธีการสร้าง Toolpath กัดงาน
แบบใหม่ด้วย iMachining!

Patented iMachining:
“ง่ายดายอย่างน่าอัศจรรย์”
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้ผลิตเครื่องมือ
พูดเหมือนกันเกี่ยวกับ iMachining ซึ่งเป็นโมดูลงาน CAM
ที่ติดตั้งใช้งานอยู่บนโปรแกรม SolidWorks เป็นการปฏิวัติ
ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ท�ำให้คุณและเครื่อง CNC ของคุณมี
ผลก�ำไรมากขึ้น และจะมีความสามารถ ในการแข่งขันมากขึ้น
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

The Revolution in CNC Machining

 ประหยัดเวลาของการกัดชิ้นงานมากกว่า 70%
 ยืดอายุการใช้งานของดอกกัดได้อย่างมาก
 ค�ำนวณอัตราป้อนกัด (Feed) และความเร็วรอบของ
ดอกกั ด (Spindle speed) อั ต โนมั ติ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ลั ก ษณะของทางเดิ น ดอกกั ด (Toolpath) วั ส ดุ ข อง
ชิ้นงานและดอกกัด รวมไปถึงข้อจ�ำกัดของเครื่องจักร
CNC ด้วย
iMachining ช่วยประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท�ำงาน ด้วยเครื่อง CNC ได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งนั่นจะแปรเป็น
ผลก�ำไรและความส�ำเร็จ ลูกค้าของ SolidCAM ทั่วโลกย่อม
มีความสุขกับการประหยัดแบบนี้
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Unique Technology Wizard

โมดูล iMachining ของ SolidCAM มีการจดสิทธิบัตร แต่
เพียงผู้เดียว และ iMachining Technology Wizard เป็น
เครื่องมือตัวแรกและตัวเดียวที่มีการค�ำนวณเงื่อนไขในการ
กั ด งานให้ โ ดยอั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะสั ม พั น ธ์ กั บ ทางเดิ น ดอกกั ด
(Toolpath) ของ iMachining

สิ่งที่ Technology Wizard เตรียมให้ก็คือค่าอัตราป้อน
(Feed) และความเร็วในการกัด (Speed) ที่ดีที่สุด โดยค�ำนึง
ถึงลักษณะของทางเดินดอกกัด (Toolpath) วัสดุของดอกกัด
และวัสดุชิ้นงาน รวมไปถึงความสามารถของตัวเครื่องจักร
ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ของ iMachining ใช้เทคโนโลยี
ควบคุม Step Over เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการตัดเฉือน ใน
ขณะกัดงานที่ถูกก�ำหนดโดย Technology Wizard จะท�ำให้
โหลดที่กระท�ำกับดอกกัดมีลักษณะคงที่
SolidCAM กับ iMachining เป็นชุดโปรแกรม CAM ตัว
เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ สามารถก�ำหนดเงื่อนไขในการตัดเฉือนโดย
อัตโนมัติ เพือ่ ให้ได้คา่ ทีเ่ หมาะสมที่สุดในการกัดชิ้นงาน

iMachining

TechnologyWizard
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iMachining Wizard + iMachining
Toolpath = the Ultimate Solution!

จุดเด่นของ SolidCAM iMachining
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“พวกเราพบข้อเท็จจริงตามค�ำกล่าวอ้างส�ำหรับ
iMachining ที่บริษัทของเราเองซึ่งก็คือ ยืดอายุการใช้งาน
ของดอกกั ด , กั ด งานเสร็ จ เร็ ว ขึ้ น โหลดที่ ก ระท� ำ กั บ
ดอกกัดน้อย และการป้องกันความเสียหายต่อดอกกัด ที่
มีขนาดเล็ก หน้าต่างการใช้งานตัวโปรแกรมเข้าใจง่ายมาก
และการท�ำโปรแกรมกัดงานด้วย iMachining รวดเร็วกว่า
การท�ำโปรแกรมแบบดั้งเดิม ”
Jay Dixon, Dixons Surgical, UK

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

 ลดเวลาการกัดชิ้นงานลงได้มากกว่า 70%
 ยืดอายุการใช้งานของดอกกัดอย่างเห็นได้ชัด
 ไม่มีปัญหากับการกัดวัสดุที่มีความแข็งมากๆ
 สามารถกัดงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้จะใช้ดอกกัด
ที่มีขนาดเล็ก
 ใช้ได้กับเครื่อง CNC แบบ 3 แกน, 4 แกน รวมไปถึง
เครื่อง Mill-Turn
 Technology Wizard ใน iMachining จะค�ำนวณค่า Feed
และ Speed ที่เหมาะสมออกมาให้โดยอัตโนมัติ
 ได้ทางเดินกัดงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เวลาในการ
ท�ำน้อย
 มี User-Interface ที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย
 ใช้ระยะเวลาในการเรียนรูท้ สี่ นั้ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับโปรแกรม
อื่นในอุตสาหกรรม

“การท�ำงานด้วย iMachining ถึงแม้วา่ เครือ่ งจักร มี
ประสิทธิภาพที่ต�่ำ แต่พวกเราก็สามารถเข้าถึง อัตราการ
ก�ำจัดเนื้อโลหะที่สูงมาก ”
Dreiling Maschinenbau GmbH, Germany

www.solidcam.com
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iMachining 3D for
3D Prismatic Parts
iMachining 3D ส�ำหรับงานกัด (Milling) ชิน้ งานสามมิติ
ที่มีผิวผนังตรงคงที (3D Prismatic Part) แล้วมีช่อง
และระยะความต่างในการกัด (Milling) ที่หลากหลายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Reduced Cycle times
ในขณะที่ iMachinng 2D ผู้ใช้งานต้องก�ำหนดเส้นขอบเขต
และความลึกในการกัด (Milling) ในแต่ละขัน้ ตอนส่งผลท�ำให้
มีการท�ำงานหลายขั้นตอน แต่ iMachining 3 D จะค้นหา
พื้ น ที่ ใ นการกั ด ให้ โ ดยอั ต โนมั ติ ทั้ ง ขอบเขตและความลึ ก
ในการกัด (Milling) โดยสามารถกัดหยาบ (Roughing) และ
สามารถอ้างอิงและกัดเนื้อส่วนที่เหลือ (Rest Roughing) ได้
ภายในความสามารถเดียว แล้วสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
(toolpath) ที่ดีที่สุดออกมาอย่างอัตโนมัติท�ำให้ช่วยลดเวลา
ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างมาก

อัตราการก�ำจัดโลหะ (Metal Removal Rate MRR) จะ
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้เวลากัดชิ้นงาน
ที่สั้นที่สุดในขณะที่อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเพิ่มขึ้น
iMachining 3D Prismatic ส�ำหรับชิ้นงาน 2.5D จะค�ำนวณ
เส้นทางเดินของเครื่องมือตัด (toolpath) อย่างสมบูรณ์แบบ
จากชิ้นงานสามมิติ (3D Model) และจะจัดล�ำดับความลึกใน
การการกัด, ขอบเขตในการกัด, โดยอ้างอิงพื้นที่ 2D บนผิว
ชิ้นงานให้โดยอัตโนมัติท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด และ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานท�ำโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

Rest Machining
ในขั้ น ตอนที่ ต ้ อ งลดขนาดของเครื่ อ งมื อ ตั ด (tool) เพื่ อ
เก็ บ เนื้ อ ส่ ว นที่ เ หลื อ ตามขอบมุ ม ต่ า งๆที่ ข นาดของ tool
ตัวแรกเข้าไม่ถงึ โดยความสามารถของ iMachining 3D จะ
ตรวจสอบเนื้ อ ส่ ว นที่ เ หลื อ (stock) ให้ แ ละสร้ า งทางเดิ น
ของ tool ลงไปในต�ำแหน่งที่ 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
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Ultimate Process Reliability
ใน iMachining 2D ผู้ใช้งานต้องก�ำหนดขอบเขตด้วยตนเอง
ในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการกัดชิน้ งาน แต่ในการใช้งาน iMachining 3D
prismatic ส�ำหรับชิ้นงาน 2.5D จะใช้ชิ้นงานสามมิติอ้างอิง
ขอบเขตในการกั ด และป้ อ งกั น การชนของ tool กั บ ขอบ
ชิ้นงานโดยอัตโนมัติ และนี่เป็นข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญเมื่อใช้
tool ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่จ�ำกัด
iMachining 3D for Prismatic 2.5D part จะปรับทางเดิน
ของเครื่องมือตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนของ Tool Holder ใน
ทุกขั้นตอน จึงสามารถจับยึด tool ให้สั้นลงได้และอาจจะ
ส่งผลให้สามารถกัดชิ้นงานได้รวดเร็วมากขึ้น

Automatic Finishing of Prismatic
2.5D Parts

“เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิตได้มากกว่าครึ่งซึ่งสิ่งนี้ท�ำให้เราคืนทุนได้สบาย
ส�ำหรับเราแล้ว SolidCAM With iMachinng เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด”
M. Torghele, Liebherr, Nenzing, Austria
“พวกเราใช้ iMachining กับทุกการผลิตของเครื่องจักร
ของเราตั้งแต่ 2.5D, 3D, 5-Axis และในมุมมองของเรา
ในตอนนี้ เราจะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ไ ด้ เ ลยถ้ า ไม่ มี
SolidCAM iMachining”
A. Winkler, Zrinski AG, Germany

ด้วยระบบจัดการ pocket แบบอัตโนมัตจิ ะตรวจสอบ pocket
ในทุ ก ๆ ต� ำ แหน่ ง พร้ อ มด้ ว ยตรวจจั บ ระดั บ ความลึ ก ใน
การกัด (Milling) ที่สอดคล้องกันท�ำให้ช่วยลดเวลาในการท�ำ
โปรแกรมลงอย่างมากแล้วในขั้นตอนการเก็บผิว Finishing
สามารถท�ำงานได้ภายใน Operation เดียวโดยจะใช้รูปแบบ
การเดินแบบ Contour

www.solidcam.com
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iMachining 3D
ใช้หลักการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจาก iMachining 2D
และ Technology Wizard มากัดงานแบบ Roughing
และ Semi-Finish ส�ำหรับงานแม่พิมพ์ งานที่มีรูปทรง
ซับซ้อน รวมไปถึงงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตแต่ต้องการ
ขุดเนื้อออกจ�ำนวนมาก

Exclusive iMachining 3D Features:
เลือกรูปทรงชิ้นงาน

3 มิติได้อย่างรวดเร็ว

 เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการกั ดงานในทุ ก ระดั บ ความลึก ด้ว ย
เทคโนโลยีของ iMachining 2D ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
การกั ด หยาบโดยกั ด ลึ ก เต็ ม ความคมตั ด ของดอกกั ด
ซึ่งจะท�ำให้กัดงานเร็วขึ้นและยืดอายุการใช้งานของดอกกัด
iMachining 3 D สามารถช่ ว ยลดเวลาในการกั ด ชิ้ น งาน
โดยทั่วไปได้ 70% และสามารถลดได้สูงสุดถึง 90%
iMachining 3 D สามารถใช้ เ พี ย งแค่ Operation เดี ย ว
ในการสร้างชุดค�ำสั่งส�ำหรับส่งเข้าเครื่องจักร CNC
โดยใช้ Technology Wizard ในการน�ำองค์ความรูม้ าค�ำนวณ
หาค่ า ที่ เ หมาะสมของการตั ด เฉื อ น ซึ่ ง สามารถกั ด ได้
ทัง้ ชิน้ งานทีม่ รี ปู ทรงทีซ่ บั ซ้อน และชิน้ งานทีม่ รี ปู ทรงเป็นแบบ
เรขาคณิต รวมกับการกัดงานแบบใช้ Step-down เต็ม
ความลึ ก ของคมตั ด จากนั้ น ค่ อ ยๆ Step-up ขึ้ น มา
อย่างชาญฉลาด การวางต�ำแหน่งและหาต�ำแหน่งทีจ่ ะกัด ซึง่
iMachining 3D จะท�ำการลดการยกดอกกัด การหาต�ำแหน่ง
เริ่มต้นที่อยู่ไกล และการเดินเปล่าโดยไม่กัดงานลงให้น้อย
ที่สุด เพื่อจะให้ใช้เวลาในการกัดงานที่เหมาะสมและสั้นที่สุด
ส�ำหรับงานในอุตสาหกรรม ในการกัดงานแบบ Roughing
และแบบ Semi-Finishing ส�ำหรับการกัดชิ้นงานแม่พิมพ์
ชิ้นงานที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน และชิ้นงานสามมิติที่มีรูปทรง
เป็นแบบเรขาคณิต
หากต้องการโซลูชั่นที่สมบูรณ์ส�ำหรับการกัดชิ้นงานสามมิติ
สามารถใช้ iMachining 3D ร่วมกับโมดูล HSM Finish ของ
SolidCAM
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เพิ่มประสิทธิภาพการกัด Rest Material โดยการควบคุม
Scallop ให้คงที่ ผลที่ได้คือได้เวลาในการกัดงานที่สั้นลง
มีความชาญฉลาดในการหาต�ำแหน่งที่จะกัดงาน และหา
ค่าที่เหมาะสมของล�ำดับการกัด โดยจะลดการเคลื่อนที่
หาต�ำแหน่งที่อยู่ไกลและลดการยกดอกกัด ซึ่งผลที่ได้
ก็คือได้เวลาในการ กัดงานที่สั้นที่สุดในอุตสาหกรรม
มีการค�ำนวณเนื้องานที่เหลืออยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีการ
เดินเปล่าของดอกกัด โดยไม่กัดชิ้นงาน
มี ก าร Update ทางเดิ นดอกกั ด (Toolpath) ในทุก ๆ
ขั้นตอนของการกัดงาน เพื่อป้องกันการชนระหว่างตัวจับ
ดอกกัด (Holder) และชิ้นงานที่เหลือ (Stock)

บริษัทของเราสามารถใช้ iMachining 3D ลดเวลาในการ
กัดชิ้นงานที่เป็นเหล็กลงได้ถึง 85% :
“ ผมหวังว่าเราจะได้รับผลดังกล่าวทุกวัน เราจะสามารถ
ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีจากการใช้ iMachining 3D! ”
		
Igor, Chief Programmer, Menes

iMachining 3D for Prismatic Parts
เมือ่ ท�ำงานกับ iMachining 3D คุณสามารถกัดงานทีม่ ลี กั ษณะ
รูปทรงเรขาคณิต ซึง่ ก็คอื มีหลาย Pocket และหลาย Island
โดยสามารถกัดทั้งหมดได้พร้อมๆ กันใน Operation เดียว
แค่มีโมเดล 3 มิติ ของตัวชิ้นงานและของ Stock โดยไม่
จ�ำเป็น ต้องก�ำหนดขอบเขตใดๆ เพิ่มเติม iMachining 3D
จะท�ำการค�ำนวณทางเดินดอกกัดอัตโนมัติและเหมาะสมที่สุด
นี่จะเป็นการ ลดระยะเวลาในการท�ำโปรแกรมส�ำหรับกัด
ชิ้นงานได้อย่างมาก

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 :
“ ‘น่าทึ่ง’ ผมไม่มีค�ำอธิบายส�ำหรับความพึงพอใจของผม
ต่อ iMachining – ผมไม่สามารถแม้แต่จะคิดว่ามันจะ
ช่วย เราประหยัดเวลาได้ส�ำหรับงานอลูมิเนียม ”
		
David Franko, Owner, A.P.A.

www.solidcam.com
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2.5D Milling
โมดู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และ
ใช้งานง่ายที่สุดส�ำหรับการสร้างทางเดิน
ดอกกัด (Toolpath) แบบ 2.5D : มีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมด้วยมีคุณสมบัติในการตรวจจับ
รูปทรงชิ้นงานอัตโนมัติ
Interactive

2.5D Mill Operations

นอกจากการกัดแบบ 2.5D, Profile, Pocket, และ Drill แล้ว
SolidCAM ยังมีตัวเลือกแบบอื่นๆ ด้วย
มี ตั ว เลื อ กในการแก้ ไ ขและเปลี่ ย นแปลงขอบเขตของ
ชิ้นงานโดยไม่ต้องแก้ไข 3D Model ของ SolidWorks
เช่นการ Offset การ Trim และอื่นๆ

Easy and Powerful

2.5D Milling

อินเทอร์เฟสง่ายต่อการใช้งาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
SolidWorks ตรงไปตรงมามากที่สุด เมื่อน�ำมารวมกันกับ
เทคโนโลยีล่าสุดของทางเดินดอกกัดท�ำให้การสร้างทางเดิน
ดอกกัดแบบ 2.5D เป็นไปได้อย่างง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุดและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
สามารถท�ำงานร่วมกับไฟล์ Part, Assembly และ Sketch บน
โปรแกรม SolidWorks ได้อย่างง่ายดายเพือ่ ใช้ในการก�ำหนด
เงื่อนไขการกัดงาน นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มโมเดลสามมิติ
ของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Fixture) เข้าไปในโปรแกรม เพื่อ
ความเสมือนจริงได้อีกด้วย

Best of Both Worlds : Complete
Interactive Control + Feature
Recognition
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การใช้ SolidCAM สร้างรูปแบบการกัดงาน 2.5D บนชิ้นงาน
SolidWorks นัน้ มีทง้ั แบบโต้ตอบกับผูใ้ ช้ และแบบด�ำเนินงาน
อัตโนมัติโดยได้ออกแบบมาให้เหมาะส�ำหรับทั้งมือใหม่ และ
ผู้ใช้ขั้นสูง SolidCAM เสนอในสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองวิธี คือ
การควบคุมจากผู้ใช้ด้วยการเลือกรูปทรงที่จะกัด การก�ำหนด
ค่าต่างๆ รวมไปถึงลักษณะรูปแบบการกัด หรืออีกวิธีก็คือ
การให้ตัวโปรแกรมตรวจจับรูปทรงของชิ้นงาน ส�ำหรับการกัด
Pocket และการเจาะรูโดยอัตโนมัติ

สามารถก� ำ หนดให้ กั ดวั สดุ ที่เ หลื อจากการกั ดด้วยดอก
กัดที่ใหญ่กว่าก่อนหน้าได้โดยอัตโนมัติ (Rest Material
Machining)
ในการกัดลบขอบ (Chamfer) สามารถใช้ขอบงานเดียวกัน
กับที่เลือกใช้ในการกัด Profile และ Pocket
 มี ค�ำ สั่ ง ในการการกั ดขึ้ นรู ป เกลี ย ว ทั้ งเกลี ย วนอกและ
เกลียวใน
 มี ค� ำ สั่ ง ในการแกะสลั ก ตั ว หนั ง สื อ ทั้ ง บนผิ ว เรี ย บและ
ผิวโค้ง และยังสามารถกัดกลางเส้นของตัวหนังสือได้
ค�ำสั่ง 3D Contour สามารถกัดงานโดยเดินตามเส้นโค้ง
แบบ 3 มิติได้
สามารถกัดงานบนผิวโค้งทรงกระบอก โดยการแปลงมา
จากการกัดงานที่เป็นเส้นตรงได้ (Wrapping)

มีการกัดงานแบบพิเศษส�ำหรับการกัดเซาะร่องด้านข้าง
โดยใช้ดอกกัดแบบ T-Slot

Pocket Recognition

Drill Recognition

Cycle Toolbox

สามารถตรวจจับต�ำแหน่งรูเจาะบนชิ้นงาน SolidWorks และ
จัดกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีตัวเลือกส�ำหรับปรับเปลี่ยน
โดยผู้ใช้ จึงสามารถใช้เพียงค�ำสั่งเดียวก็สามารถเจาะรูชิ้นงาน
ที่มีหลายรูซึ่งมีขนาดและความลึกที่แตกต่างกันได้

เป็นชุดค�ำสัง่ ย่อยทีม่ ปี ระโยชน์และสะดวกขึน้ อย่างมากส�ำหรับ
ผู้ใช้ในการกัดรูปทรงมาตรฐาน อย่างเช่น การกัดเซาะร่อง
การกัดมุม ฯลฯ ซึง่ ชุดค�ำสัง่ เหล่านีจ้ ะช่วยให้การท�ำโปรแกรม
สามารถท�ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

SolidCAM ยังมีความสามารถในการตรวจจับรูปทรงที่จะ
กัด Pocket บนชิ้นงาน SolidWorks ได้โดยอัตโนมัติ โดยที่
ยังคงมีตัวเลือกเหมือนกับการก�ำหนดการกัด Pocket แบบ
มาตรฐาน รวมไปถึงยังสามารถตรวจจับความลึกที่แตกต่าง
กันของต�ำแหน่ง Pocket ในแต่ละต�ำแหน่งได้ด้วย

www.solidcam.com
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2.5D Automatic Feature
Recognition & Machining
เครื่องมือช่วยในการสร้างทางเดินเครื่องมือตัด (toolpath)
พร้อมใช้งานส�ำหรับท�ำ CNC โปรแกรมชิ้นงาน 2.5D ทั้งหมด

Advanced Pocket Recognition
SolidCAM AFRM ได้ก�ำหนดมาตรฐานใหม่ แทนการท�ำ
โปรแกรมแยกย่อยหลายขั้นตอนแบบเดิมๆ ไม่ว่า Pocket
บนชิ้นงานจะเป็น Pocket เปิดหรือปิดและมีระยะความลึก
ในการกัดต่างกัน ความสามารถนี้จะจัดการสร้างทางเดิน
เครื่องมือตัดส�ำหรับงาน 2.5 D ออกมาให้อย่างเหมาะสม
ทั้งขอบเขตและความลึกในการกัดทั้งหมด
ด้วยรูปแบบความสามารถค�ำสั่ง Pocket ที่มีอยู่ร่วมกับ
การค�ำนวณ ระยะความลึกที่อ้างอิงจาก Model 3D โดย
อั ต โนมั ติ ผู้ใ ช้งานแค่เลือกรูปแบบของ tool และรู ป
แบบการเดิน ของเครื่อ งมือ ตัด ตามรูปแบบที่ ต ้ องการ
เท่านั้น
 การตรวจสอบแบบอัตโนมัติใ นการกัด บริเวณผิ ว ที่ เ ป็ น
Fillet ที่อยู่ในบริเวณพื้นของ Pocket
 มี ค วามสามารถในการหาต� ำแหน่งเนื้ อ ที่เหลื อในแต่ล ะ
Pocket ได้ โดยอัตโนมัติ
เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับชิ้นงานที่มี Pocket ที่
หลากหลายบนชิ้นงานนัน้ 2.5D นัน้ ๆ
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Chamfering and Deburring
ความสามารถนี้ SolidCAM จะตรวจสอบและจดจ�ำขอบ
ที่สามารถใช้เดินกัด Chamfer ได้โดยผู้ใช้งานแค่ก�ำหนด
ความลึกของ Chamfer ที่ต้องการและเงื่อนไขในการเดินกัด
และความสามารถนี้ยังช่วยป้องกันการชนของ tool Chamfer
กับผนังด้านข้างได้อีกด้วย

Advanced Drill Recognition
SolidCAM ความสามารถนี้จะระบุต�ำแหน่งในงานเจาะให้โดย
อัตโนมัติโดยอ้างอิงจาก 3D Model และจัดชุดแยกส�ำหรับ
ใช้กับ Operation Drill
 เมื่ อ ค� ำ สั่ ง ท� ำ งานเครื่ อ งมื อ จะจั บ ต� ำ แหน่ ง รู เ จาะและ
ความลึ ก ออกมาให้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ ง บอก
ขนาดของรูเจาะและความลึกในการเจาะมาให้
Spot Drill เราสามารถเลือกท�ำงานได้กับต�ำแหน่งเจาะ
ทุกชุดและในส่วนของความลึกในการเจาะสามารถก�ำหนด
ขนาดของเส้ น ผ่ า นศุ น ย์ ก ลางของปลายดอกเพื่ อ คุ ม
ความลึกส�ำหรับทุกชุดของรูเจาะได้

SOLIDWORKS Hole Wizard
ใน SolidWorks มีค�ำสั่งในการสร้างรูเจาะที่หลากหลายและ
รวดเร็วโดยใช้คำ� สัง่ Hold Wizard โดยมีมาตราฐานทีห่ ลากหลาย
และ SolidCAM จะใช้เงื่อนไขเหล่านี้มาสร้างขั้นตอนในการ
ผลิตที่สมบูรณ์แบบ
โดยพารามิเตอร์ของ SolidWorks Hold Features ที่
มีลักษณะต่างๆเช่น Counterbore, Countersink, Hole,
Straight Tap, Tapered Tap, Legacy Hole จะถููก
แทรกและน�ำมาสร้างขั้นตอนการผลิตใน SolidCAM

ด้วยข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปใน SolidWorks Hole Wizard
ที่สร้างขึ้น SolidCAM จะใช้รูปทรงนั้นๆสร้างรูปแบบการ
กัดแบบ Profile and Pocket Milling ให้โดยอัตโนมัติ

www.solidcam.com
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HSS
การกั ด งานความเร็ ว สู ง ส� ำ หรั บ พื้ น ผิ ว เฉพาะที่ เ ป็ น
โมดู ล ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในทุ ก โรงงานผลิ ต ชิ้ น งานด้ ว ย
เครื่องจักร CNC

SolidCAM HSS คือโมดูล High Speed Surface Machining
เพื่อความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการกัดชิ้นงานบน
พื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ให้
ความสะดวกในการเลือกพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการจะกัด โดยที่
ไม่ต้องก�ำหนดขอบเขตเหมือนเครื่องมือเดิมๆ โดยเครื่องมือ
จะรองรับทั้งดอกกัดรูปทรงมาตรฐาน และดอกกัดรูปทรง
พิเศษ

Total Tool Control to Machine
Only the Areas You Choose
HSS เป็นโมดูลที่สามารถใช้งานร่วมกับโมดูล 2.5D ได้ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นนอกเหนือจากงานกัดแบบ
Profiles, Pockets และงานกัดปาดผิวหน้า นอกจากนั้นยัง
เพิ่มความสามารถในการกัดงานแบบ 3D ให้สามารถกัดผิว
งานเฉพาะที่ของชิ้นงาน 3D ได้

Powerful Surface Machining
Strategies for Smooth, GougeFree & Optimal Toolpaths
โมดูล SolidCAM HSS จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการ
กัดงานบริเวณผิวต่างๆ ที่จะท�ำให้มีประสิทธิภาพสูง, ผิวชิ้น
งานมีความเรียบ, มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพื่อให้ได้
Toolpath ที่ดีที่สุดในการกัดผิวชิ้นงาน ในต�ำแหน่งที่ต้องการ
HSS มีเครื่องมือพิเศษในการก�ำหนดการเชื่อมต่อ Toolpath
เพือ่ ความราบเรียบในการก�ำหนด Lead-Ins และ Lead-Outs
โดยเราสามารถควบคุม Linking Moves กับ toolpaths
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อหลบเลี่ยงรูปทรงชิ้นงาน
ที่เป็นรูเจาะและ Slots โดยไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไขผิว Surface
ของชิ้นงาน
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Toolpath ของโมดูล HSS จะท�ำงานบนผิวงานผิวเดียว หรือ
หลายผิวพร้อมกันก็ได้ และที่ดีกว่านั้นก็คือ Toolpath ที่ได้
จะวิ่งต่อเนื่องไปบนผิวงานทุกผิวที่เราเลือก ซึ่งจะสามารถ
กัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ เช่น ผิวงานในส่วน Fillets
สัมผัสกับประสบการณ์ที่รวบรวมเครื่องมือในการควบคุม
การกัดชิ้นงานเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ โดยไม่มีข้อ
จ�ำกัดในเรื่องของขอบเขตหรือรูปร่างของชิ้นงาน

Advanced Gouge Control for
Holder, Arbor and Tool
Gouge Control คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะตรวจเช็ ค เพื่ อ ป้ อ งกั น
การติดชนของ Holder, Arbor และดอกกัด เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของผิวงานที่อยู่ใกล้เคียง

Important Module for Every
Machine Shop
ข้อดีของโมดูล SolidCAM HSS ก็คือจะช่วยให้คุณกัดงาน
เก็บรายละเอียดบนชิ้นงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มคุณภาพผิวของชิ้นงานอย่างเห็นได้ชัด SolidCAM
HSS เป็นอีกหนึ่งโมดูลที่มีความส�ำคัญ ส�ำหรับเครื่องจักร
CNC Milling ทุกเครื่องและชิ้นงานทุกประเภท

Advanced Linking
มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการก� ำ หนดการเคลื่ อ นที่ เ ข้ า ออก
(Lead-In / Lead-Out) ของดอกกัด โดยเราเพิ่มหรือตัด
ความยาว ของทางเดินดอกกัด (Toolpath) จากผิวอ้างอิง
หรื อ ก� ำ หนดรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ ใ นกรณี มี รู บ นผิ ว งาน
ตามแบบทีต่ อ้ งการ เช่น เคลือ่ นทีผ่ า่ นหรือก�ำหนดเป็นรูปแบบ
ของการเข้าหรือออก (Lead-In / Lead-Out) โดยจะมีรปู แบบ
หลากหลาย ในการเลือกใช้งาน

Handling Undercut in HSS
สามารถท�ำงานร่วมกับดอกกัดแบบ Tapered, Lollipop,
หรือแบบ T-Slot tools กับงานที่กัดยาก เช่น งานที่มีรูปทรง
เป็น Undercuts
www.solidcam.com
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Indexial 5-Axis Milling
โมดูล SolidCAM Indexial ส�ำหรับกัดงานแบบหลายๆ ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความง่ายดายอย่างมากในการ
ก�ำหนด Coordinate System

ทุกวันนี้ภาพที่เราเห็นทั่วไปในช็อปกัดงาน (Machine Shop)
ก็คือเครื่อง CNC แบบ 4 และ 5 แกน สามารถเพิ่มผลผลิต
และการกัดงาน ก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นลง
SolidCAM ก็มวี ธิ ที มี่ ปี ระสิทธิภาพและง่ายต่อการท�ำโปรแกรม
ส�ำหรับการกัดชิ้นงานแบบหลายๆ หน้า ทั้งในแบบ 4 และ
5 แกน

Easiest Coordinate System
Definition for Indexial 5-Axes!
คุณเหนื่อยกับการจัดวิวหมุนชิ้นงานเพื่อจัดต�ำแหน่งใหม่มั๊ย?
ยังคงใช้การ Copy และ Transform รูปทรงชิ้นงาน แบบ
แยกส่วนส�ำหรับการท�ำโปรแกรมแบบ Indexial อยูห่ รือเปล่า?
16

สัมผัสประสบการณ์การใช้ Home Position เพียงจุดเดียว
และใช้แค่เพียงคลิกเดียวในการก�ำหนดต�ำแหน่งหมุนของ
ชิ้นงานส�ำหรับงาน Indexial โดย SolidCAM เพิ่มความเร็ว
ในการกัดงานหลายด้านโดยไม่ต้องใช้ Coordinate System
หลายตัว สามารถก�ำหนด Coordinate System ใหม่ได้ด้วย
การคลิกเลือกผิวที่ต้องการกัด จากนั้นก็สามารถท�ำโปรแกรม
ต่อได้เลย
“เลือกผิวแล้วกัด” เป็นวิธที เี่ ร็วทีส่ ดุ ของ SolidCAM ในการ
ท�ำโปรแกรมแบบ Indexial
 ตั ว จั ด การ Coordinate System จะเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
ทิศทางการเอียงของดอกกัดให้โดยอัตโนมัติ
 การ Simulation แบบ Solid Verify ใน SolidCAM
จะแสดงให้เห็นทั้งตัวจับดอกกัด (Tool Holder) และตัวจับ
ชิ้นงาน (Fixtures) พร้อมกับเนื้องานที่ถูกกัดออกไป ส�ำหรับ
ทุกโอเปอร์เรชั่นการกัด

ส�ำหรับตัวควบคุม CNC ที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูงในการ
หมุน Plane หรือหมุนแกน SolidCAM จะตั้งค่าให้มีการใช้
ฟังก์ชั่นภายในของตัวควบคุม CNC แต่ถ้าเครื่อง CNC ที่
ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ ผู้ใช้สามารถป้อนค่าต�ำแหน่งของชิ้นงานเข้าไป
ใน SolidCAM ก็ จ ะท� ำ ให้ G-Code ที่ อ อกมาก็ จ ะมี ค ่ า
การหมุนของชิ้นงานออกมาด้วย

Efficient, Edit-Free G-Code for
Multi-Axis Machines
SolidCAM มีหลายตัวเลือกที่จะท�ำให้ G-Code ส�ำหรับการ
กัดงานหลายแกนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Post Processor ของ SolidCAM สามารถตัง้ ค่าให้จัดการกับ
การหมุนและการชดเชยต�ำแหน่งใหม่ของชิ้นงานท�ำให้สามารถ
ลดการตั้งค่า เพื่อชดเชยต�ำแหน่งชิ้นงานที่ตัวเครื่องจักรได้
อย่างไรก็ตามยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะให้เครื่องจักรเป็น
ตัวค�ำนวณการหมุนหรือว่าจะให้ Post Processor ของ
SolidCAM เป็นตัวค�ำนวณการหมุนของชิ้นงานแทนก็ได้

As easy as single-sided machining
ปรัชญาของเราที่จะท�ำให้การกัดงานหลายหน้าแบบ Indexial
ก็คือความเรียบง่ายตั้งแต่ตัวโปรแกรม ไปจนถึง G-Code
โดยท� ำ กระบวนการในการกั ด ให้ เ หมื อ นกั บ การกั ด งาน
แบบหน้าเดียว ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่น หรือเทคนิคพิเศษ
ในตั ว โปรแกรม เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ โปรแกรมการกั ด งานแบบ
หลายหน้า ซึ่งมันก็สามารถท�ำงานได้อย่างดีเยี่ยม

www.solidcam.com
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HSM – 3D High
Speed Machining
ครบทุกขั้นตอนการสร้าง Toolpath ที่มีประสิทธิภาพ
สู ง ส� ำ หรั บ การกั ด หยาบและการกั ด เก็ บ ผิ ว แบบ
ละเอียดในชิ้นงานแบบสามมิติ

HSR – High Speed Roughing
SolidCAM HSR เป็นเครื่องมือส�ำหรับกัดหยาบชิ้นงานที่
มีพลัง และมีความรวดเร็วอย่างมาก ท�ำให้การกัดงานมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถกัดเนือ้ ชิน้ งานออกได้ในปริมาณมาก
โดยการกัดงานจะมีหลายรูปแบบ เช่น Contour, Hatch,
Hybrid Rib-Roughing และ Rest Roughing

สัมผัสประสบการณ์การกัดงานแบบ 3D ทีจ่ ะน�ำไปสูร่ ะดับ
ใหม่ ของความเรียบเนียนมีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด
ของการกัดงานด้วย Toolpath ที่ดีที่สุด และพร้อมใช้งาน
ในทุกจุดของการกัดงานแบบ 3D
โมดูล SolidCAM HSR/HSM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
อย่างมาก และพิสูจน์แล้วในตลาดการกัดงานแบบ 3 D
High-Speed ส�ำหรับชิ้นงาน Aerospace แม่พิมพ์พลาสติก
แม่พิมพ์โลหะ และเครื่องมือทั่วไปมันจะน�ำเสนอวิธีในการ
สร้างทางเดินดอกกัด (Toolpath) แบบ 3D High-Speed
ส�ำหรับกัดงาน และการเชื่อมโยงที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งทางเดิน
ดอกกัดที่ออกมาจะมีความโค้งมนทั้งต�ำแหน่งกัดงาน และ
ต�ำแหน่งที่ยกดอกกัดขึ้นเพื่อให้การเคลื่อนที่ของดอกกัดมี
ความต่ อ เนื่ อ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ แบบนี้ ก็ คื อ จะคงค่ า
Feedrate ที่สูงขึ้น และลดการสูญเสียเวลาในขณะเคลื่อนที่

HSM – High Speed Finishing
ด้วยโมดูล SolidCAM HSM สามารถคุมระยะการยกหลบ
ของแกน Z ให้มีค่าน้อยที่สุดโดยไม่สูงเกินความจ�ำเป็น การ
เข้ามุมแบบโค้ง ลดการเดินเปล่าโดยไม่กัดงาน (Air Cutting)
และลดระยะเวลาที่ใช้ในการกัดงาน
ผลที่ได้ของโมดูล HSM ก็คือ ได้ทางเดินดอกกัด (Toolpath)
ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเรียบเนียน ซึ่งจะส่งผลให้
เพิ่มคุณภาพของผิวชิ้นงาน และลดการสึกหรอของดอกกัด
ท�ำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ในทุกวันนี้ความต้องการของระยะเวลาในการผลิตที่สั้นลง
ต้นทุนต�่ำและคุณภาพที่สูงขึ้น High Speed Machining
จึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกแมชชีนช็อป
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HSM – 3D Machining to the
Highest Level
โมดูล SolidCAM HSM เป็นโซลูชั่นที่มีความสามารถสูง
เหมาะส�ำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการกัด
งานด้วยความเร็วสูง ซึ่งมันสามารถใช้ในการเพิ่มผลผลิตจาก
เครื่อง CNC เก่าๆ ด้วยการลดการเดินเปล่าแบบไม่กั ด
งานและการเดิ น ของดอกกั ด แบบเป็ น เส้ น โค้ ง มี ค วาม
ต่อเนื่อง
โมดูล SolidCAM HSM มีการพัฒนาความสามารถใน
หลายๆด้านของเทคโนโลยีงาน CAM ที่จะท�ำให้การกัดงาน
ด้วยความเร็วสูงมีความเป็นไปได้ ซึ่งก็คือการลดทางเดิน
ดอกกัดที่มีลักษณะเป็นมุมแหลม สร้างความมั่นใจว่าดอกกัด
จะสัมผัสกับชิ้นงานให้มากที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพโดย
การลดการเดิ น เปล่ า โดยไม่ กั ด งานของดอกกั ด และการ
เข้างาน (Lead in/out) แบบ Tangent
ในทุกวิธีการกัดงานของ HSM 3D สามารถควบคุมโดยการ
ก�ำหนดมุมลาดเอียงของพื้นผิวที่ต้องการกัด หรือก�ำหนดเป็น
ขอบเขตที่ต้องการกัดก็ได้

ให้ทางเราได้แสดงให้คณ
ุ เห็นว่า HSM จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการกัดงานแบบ 3D ด้วยเครื่อง CNC ปัจจุบันที่คุณมี
อยู่แล้ว จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างไร

ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการก�ำหนดขอบเขตที่ต้องการได้มี
การจัดเตรียมไว้ให้แล้วในโปรแกรม ซึ่งประกอบไปด้วย
ในกลุ่มของ silhouette boundaries, cutter contact area
boundaries, shallow boundaries, rest area boundaries
และ user defined boundaries
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Simultaneous
5-Axis Milling
สร้าง Toolpath กัดงาน 5-Axis แบบต่อเนื่อง
ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยหน้าต่างของโปรแกรม
ที่เข้าใจง่าย

การกัดงานแบบ 5 แกน ของ SolidCAM รองรับเครื่องจักร
CNC 5 แกน ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรประเภท
Table/Table, Tale/Head และ Head/Head หรือเครื่องจักร
ประเภท Gantry ขนาดใหญ่ รวมไปถึงเครื่องจักรประเภท
Mill-Turn รุ่นล่าสุด

ประโยชน์ที่ได้จากการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า ทางเดิน
ดอกกัด (Toolpath) ส�ำหรับเครือ่ ง CNC 5 แกน ในอุตสาหกรรม
ที่มีการควบคุมขั้นสูงที่สุดในทุกความเป็นไปได้ของการเดิน
ของดอกกัด และมีการตรวจสอบการชน รวมไปถึงมีหน้าต่าง
การใช้งานที่ง่าย
มีความหลากหลายของวิธีการกัดแบบ 5 แกน
ทางเดินดอกกัด (Toolpath) ที่ออกมาเป็นธรรมชาติตาม
รูปทรงผิวของชิ้นงาน
สามารถรักษามุมเอียงของดอกกัดให้วิ่งตามผิวงานเพื่อ
ให้การกัดงานบนพื้นผิวหลายผิวที่ต่อเนื่องกันออกมาเรียบ
เนียนมีคุณภาพสูง
มี
 ฟ ั ง ก์ ชั่ น การกั ด งานรู ป ทรงที่ เ ฉพาะ เช่ น SWARF,
Multi-Blade, Port, Contour 5x, Multi-Axis Drill
รวมไปถึงสามารถแปลงการกัดงานแบบ HSM มาเป็น
การกัดแบบ 5 แกนได้
มี
 ฟังก์ชั่นขั้นสูงในการควบคุมการเอียง และทิศทางของ
ดอกกัด
มี
 การตรวจสอบการติดชนของดอกกัด และตัวจับดอกกัด
กับชิ้นงานโดยอัตโนมัติ
มี
 ก ารจ� ำ ลองการกั ด ชิ้ น งานพร้ อ มการเคลื่ อ นที่ ข อง
เครื่องจักร CNC เป็นลักษณะ 3 มิติ อย่างเสมือนจริง
ซึ่งครอบคลุมถึงการติดชน และตรวจสอบระยะที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ในแต่ละแกนด้วย
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Flexibility and Control
ในแต่ละวิธีการกัดแบบ 5 แกนของ SolidCAM สามารถ
ควบคุมวิธีการเข้า/ออก ส�ำหรับกัดชิ้นงานและทิศทางของ
ดอกกัดได้หลายแบบ การเคลื่อนที่เข้างานของดอกกัดและ
การเชื่อมโยง Toolpath จะมี ก ารตรวจสอบการติ ด ชนใน
ทุ ก จุ ด และในวิ ธี ก ารกั ด ที่แตกต่างกันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับ
ระยะที่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนที่ด้วย นอกจากนี้ SolidCAM ยัง
มี ตั ว เลื อ กในการควบคุ ม การเอี ย งของดอกกั ด ได้ ใ นทุ ก
ทิ ศ ทาง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท างเดิ น ดอกกัด (Toolpath) ที่ออกมา
มีความสมบูรณ์มากที่สุด

Collision Avoidance for Tool and
Holder
การกัดงานแบบ 5 แกนของ SolidCAM รองรับการตรวจสอบ
การชนของทั้ ง ดอกกั ด และตั ว จั บ ดอกกั ด และสามารถ
ก� ำ หนดระยะห่ า งของการตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การชน
กันได้ รวมไปถึงการจ�ำลองการกัดงานแบบ 3 มิติ ซึง่ รวมตัว
เครือ่ งจักร CNC เข้าไปด้วย ก็สามารถตรวจสอบการชนของ
ดอกกัด และตัวจับดอกกัดได้เช่นกัน

SWARF Machining

การกัดงานแบบ SWARF จะช่วยให้
สามารถใช้ด้านข้างของดอกกัดเอียง
ไปตามผนังด้านข้างของชิ้นงานที่จะ
กัดในองศาที่ถูกต้องซึ่งจะสามารถ
ใช้ดอกกัดได้เต็มความยาวคมตัด ผลก็คือจะได้ผิวงานที่
มีคุณภาพที่ดีกว่าและใช้เวลาในการกัดที่สั้นกว่ามาก

Contour 5-Axis
Machining

วิธกี ารกัดงานแบบ Contour 5 แกน
ก็คอื การก�ำหนดให้ดอกกัด วิง่ ตาม
เส้นโค้งแบบ 3D ในขณะที่ทิศทาง
การเอียงของดอกกัดเป็นไปตามการเอียงของเส้น การท�ำแบบ
นี้เป็นไอเดียส�ำหรับการสร้างทางเดินดอกกัดของงานขัดและ
งานตัดขอบของชิ้นงาน

Multi-Axis Drilling

Multi-Blade
Machining

การกั ด งานแบบ Multi-Blade
สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย ทั้ง
การกัดส่วนที่เป็นใบพัดและส่วน
ที่เป็นจานด้านล่างมีวิธีการกัดที่มีประสิทธิภาพหลายแบบ ทั้ง
กัดแบบ Roughing และ Finishing ในแต่ละส่วนที่ซับซ้อน
ของชิ้นงานชนิดนี้ วิธีการกัดงานแบบนี้ถูกออกแบบมาเป็น
พิเศษส�ำหรับสร้างทางเดินดอกกัดในรูปแบบที่จ�ำเป็น เพื่อให้
สามารถกัดชิ้นงานแบบ Multi-Blade หลายรูปแบบได้

เป็นการเจาะรูในหลายแนวแกน
โดยตั ว โปรแกรมจะท� ำ การหา
ต�ำแหน่งของรูเจาะโดยอัตโนมัติ
จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะท� ำ
Cycle ของการ Drilling, Tapping หรื อ Boring ที่
ต�ำแหน่งและทิศทางการเอียงของรูเจาะนั้นๆอย่างง่ายดาย
และรวดเร็ ว นอกจากนี้ ส ามารถก� ำ หนดตั ว เลื อ กของการ
เชือ่ มโยง Toolpath การก�ำหนดการเอียงหัวและการตรวจสอบ
การติดชนได้อย่างครบถ้วน

Port Machining

Convert HSM to
Sim 5-Axis

คือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะกั ด งาน
แบบ Port ด้วยดอกกัดแบบ
Lollipop และรวมไปถึงมีการ
ตรวจสอบการติดชนของดอกกัด
ในทุกต�ำแหน่งมีฟังก์ชั่น ทั้งการกัดแบบ Roughing และ
Finishing เพือ่ ทีจ่ ะกัดชิน้ งานแบบ Port ทัง้ จากชิน้ งานทีห่ ล่อ
มา และจากเหล็กแท่งกลมได้

SolidCAM ยังมีค�ำสั่งที่สามารถ
แปลง Toolpath ที่เป็น HSM มา
เป็นการกัดแบบ 5 แกนได้ ซึ่ง
สามารถตรวจเช็คการติดชน และ
สามารถคงต�ำแหน่งของดอกกัดที่
สัมผัสกับชิ้นงานให้มีความสม�่ำเสมอ นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ดอกกัดที่สั้นกว่า เพื่อให้ได้เสถียรภาพ และความแข็งแกร่ง
ในการกัดมากขึ้นได้ด้วย
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Turning
สร้ า ง Toolpath กั ด งาน 5 -Axis
แบบต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย
หน้าต่างของโปรแกรมที่เข้าใจง่าย

โปรแกรม SolidCAM ได้จัดเตรียมชุดค�ำสั่ง ในแพคเกจ
งานกลึ ง ที่ ค รอบคลุมมากที่สุดด้วย Toolpath ที่ มีเ ทคนิ ค
ในการท�ำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท�ำงานกลึง
โปรแกรม SolidCAM มีชุดค�ำสั่งที่รองรับเครื่องจักร CNC
ตั้งแต่เครื่องกลึงแบบ 2 แกน, แบบหลายป้อมมีด, แบบมี
หัวหมุนที่ 2 และแบบที่ท�ำงานมิลลิ่งบนเครื่องกลึง
บนเครื่องจักรประเภท Mill-Turn สามารถสร้างโปรแกรม
ท�ำงานในแนวแกน C แกน Y และแกน B อยู่ในชุดค�ำสั่ง
เดียวกันกับงานกลึง โปรแกรมท�ำงานร่วมกันแบบครบวงจร
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้
โปรแกรม SolidCAM สามารถสร้างโปรแกรมขั้นสูงส�ำหรับ
การกลึงแบบ Rough และ Finish รวมไปถึง กลึงปาดหน้า
กลึงตัด กลึงเกลียว และงานเจาะ ทั้งแบบที่ใช้ Cycle หรือ
ไม่ใช้ก็ได้

Updated Stock for
both Turning & Milling
โปรแกรม SolidCAM มีความสามารถที่จะเก็บข้อมูลที่เป็น
สต็อกของชิ้นงานที่เหลือไว้ได้ภายในตัวจัดเรียงการท�ำงาน
การแสดงผลของสต็ อ กรองรั บ การท� ำ งานของเครื่ อ งกลึ ง
แบบ 2 แกน พื้ นฐานไปจนถึ งแกน CYB หลายป้อมมีด
หั วหมุนที่ 2 เครือ่ งมิลลิง่ และกลึง CNC
บนการท�ำงานของหัวหมุนที่ 2 เมื่อชิ้นงานมีการเปลี่ยน
ต�ำแหน่ง จากหัวหมุนหลักไปยังหัวหมุนที่ 2 ตัวสต็อกของ
ชิ้นงาน ก็จะเป็นชิ้นงานปัจจุบันได้ทันทีทุก ๆ การเรียงล�ำดับ
การขึน้ รูปชิน้ งานในหัวหมุนที่ 2 ตัวสต็อกชิน้ งาน จะตรวจสอบ
ในขั้นตอนสุดท้ายที่ส่งออกมาจากด้านหัวหมุนที่ 1 ท�ำให้เห็น
ภาพของการวางล�ำดับการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด

การสร้างเส้นทางเดินตัดโดยใช้ทูลแบบมีดเล็บ มีด้ามจับทูล
และการก�ำหนดวัสดุทรงตันก่อนกลึง การค�ำนวณการติด
ชนและการลดการเดินกัดเดินเปล่าในอากาศ
โปรแกรมมีชุดอุปกรณ์มาตรฐานจ�ำลองการจับยึดชิ้นงานให้
เลื อ กใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามพิ เ ศษก็ ส ามารถก� ำ หนดเพิ่ ม
เข้าไปได้
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Advanced Turning Operations
การกลึง Roughing แบบสมดุล เป็นการท�ำงานพร้อมกัน
สองมี ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ เดิ น ตามกั น เพื่ อ การกลึ ง
Roughing ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และยาวมากๆ ได้ดี
การกลึงตัดงานแบบมีองศาการตัด ท�ำได้ทั้งมุมด้านใน
และด้านนอกร่องเอียงในทุกๆ มุมที่ก�ำหนด
การก�ำหนดการกลึงแบบตามผู้ใช้ ท�ำได้โดยผู้ใช้งาน
เป็นผู้เลือกเส้นทางของรูปร่างชิ้นงานตามเส้นไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงเส้นของสต็อกชิ้นงานหรือตัวชิ้นงานจริง
 การท� ำ งานกลึ ง แบบแกนที่ 4 แบบเอี ย งหั ว ต่ อ เนื่ อ ง
โดยการใช้ความสามารถในการเอียงของทูลตามแนว
แกน B สั่งให้ท�ำการกลึงงานที่พื้นที่ไม่สามารถกลึงได้
เข้าท�ำได้ด้วยการตั้งโปรแกรมเพียงครั้งเดียว
 การท� ำ งานแบบเชื่ อ มต่ อ กั น ของหลายป้ อ มมี ด กลึ ง
มีความสามารถในการเชื่อมต่อกันของการท�ำงานหลาย
ป้อมมีดกลึงได้ ด้วยการควบคุมการท�ำงานผ่านเส้น
ก�ำหนดเวลาในโปรแกรม
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Advanced Mill-Turn
การท�ำโปรแกรมอย่างง่ายดายส�ำหรับเครื่องจักร CNC
ที่มีความซับซ้อน หลายป้อมมีด หลาย Spindle

ในปัจจุบันเครื่องจักร CNC ที่มีความต้องการและโตเร็วที่สุด
ในท้องตลาดก็คือ เครื่องจักรประเภทที่มีความสามารถหลาย
อย่างในเครื่องเดียว นั่นก็คือมีการรวมคุณสมบัติและความ
สามารถไว้ในเครื่องจักร CNC เพียงเครื่องเดียว เช่น เครื่อง
ที่มีหลาย Spindle หลายป้อมมีดกลึง ชิ้นงานมีการผลิต
หลายขั้นตอนในเครื่องเดียว มีการย้ายชิ้นงานจากอีกหัวนึง
ไปหาอีกหัวนึงโดยไม่ต้องใช้คนเพียงแค่ใส่ก้อนวัสดุเข้าไป
ด้านนึง ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จแล้วก็จะออกมา
อีกด้านนึงได้เลย
เครื่องจักร Mill-Turn ประเภทท�ำงานต่อเนื่อง 4/5 แกน
ก็มีการใช้งานอยู่ในหลายๆ โรงงาน ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความ
ยืดหยุ่นและมีความสามารถสูง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักร
แบบอื่นๆ ในการท�ำงาน ดังนั้นเครื่องจักรประเภทนี้ในหลายๆ
เครื่องจึงมีหลายแกนมีป้อมมีดด้านบน ป้อมมีดด้านล่าง มี
แกน CYB และหัว Spindle หัวที่ 2
โปรแกรม SolidCAM มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตามทันความ
สามารถของเครื่องจักรเพื่อรองรับการท�ำโปรแกรมเอ็นซีโค็ด
ได้ ง ่ า ยๆ ป้ อ นให้กับเครื่อ งจักรเหล่านั้นได้อ ย่ า งครบถ้ ว น
ด้ ว ยค� ำ สั่ ง ของโปรแกรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและใช้งานง่าย
มีการใช้ยนั ศูนย์ทา้ ยแท่นกับส่วนทีเ่ หลือชิน้ งานใช้ Spindle
หัวที่ 2 ป้อมมีดแบบแกนหมุนและป้อมมีดที่เคลื่อนที่ตาม
แนวแกน C แกน CY และแกน B ทีเ่ ป็นมาตรฐานในปัจจุบัน
ของเครื่องจักรประเภท Mill-Turn การตรวจสอบการติดชน
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และการท�ำโปรแกรมของเครือ่ งจักรประเภทนีก้ ท็ ำ� อย่างง่ายดาย
และมีความปลอดภัย โดยการน�ำโอเปอร์เรชั่นของ SolidCAM
ส�ำหรับงานกลึง (Turning) และงาน Milling มาไว้ในหน้าต่าง
เดียวกัน
รองรับการท�ำโปรแกรมแบบหลายป้อมมีดหลาย Spindle
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของป้อมมีด และมีการจ�ำลองการ
ท�ำงานในคอมพิวเตอร์อย่างเสมือนจริง เป็นแพคเกจที่มีการ
รวมตัวกันในทุกฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
โอเปอร์เรชั่นทั้งหมดของ SolidCAM ไม่ว่าจะเป็น Milling,
Turning รวมไปถึง iMachining สามารถรองรับการท�ำ
โปรแกรมส่งให้กับเครื่อง Mill-Turn อีกทั้งอุปกรณ์เสริมที่ใช้
ในเครื่อง ทั้งหมดสามารถก�ำหนดเข้าไปในตัวโปรแกรม เพื่อ
จ�ำลองการท�ำงานแบบเสมือนจริง และตรวจเช็คการติดชนใน
ขณะท�ำงานของตัวเครื่องจักรได้อีกด้วย

Easy Programming for Complex
Mill-Turn CNC Machines
โปรแกรม SolidCAM ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี
เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน ด้วยการจัดการที่ชาญฉลาดของ
การเก็บงานส่วนที่เหลือของชิ้นงานในการท�ำงานระหว่างมิลลิ่ง
และงานกลึง รวมไปถึงง่ายต่อการก�ำหนดการท�ำงานเชือ่ มโยงกัน
ของหลายป้อมมีด SolidCAM ให้ทางเดินดอกกัด (Toolpath)
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดเวลาการท�ำงาน และมั่นใจได้ว่า
สามารถเพิ่มผลการผลิตชิ้นงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

iMachining in
Mill-Turn

Machine ID

ในชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภท Mill-Turn สามารถใช้ค�ำสั่ง
ในโมดูล iMachining 2D และ 3D
ท�ำโปรแกรมเพื่อลงเวลาในการท�ำงานได้
นอกจากนี้ iMachining ยังมีประโยชน์ที่ส�ำคัญมากในการ
ลดแรงปะทะของดอกกัดกับชิ้นงาน ลดการสั่นสะเทือนและ
การสึกหรอของดอกกัด แม้ว่าการจับงานจะไม่แน่นมากก็ตาม

สามารถก�ำหนดองค์ประกอบ
ของเครื่ อ งจั ก รและลั ก ษณะ
ของการเคลื่อนที่ท�ำให้ผู้ใช้งาน
สามารถก�ำหนดตัวเครื่อง MillTurn ที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

MCO (Machine Control Operation)
เป็นความสามารถของโปรแกรมที่ให้ผู้ใช้งานเพิ่มการควบคุม
เครื่องจักรที่หลากหลายเข้าไปในระหว่างการผลิตชิ้นงาน การ
ท�ำแบบนี้จะเป็นการควบคุมเครื่องจักร CNC ให้เปิดการ
ท�ำงานในตัวเลือกและอุปกรณ์ทแี่ ตกต่างกัน เช่น การเปิด-ปิด
หัวจับชิ้นงาน, การเปิดน�ำ้ หล่อเย็น, การหมุนชิ้นงาน, การย้าย
ชิ้นงานจากโต๊ะนึงไปอีกโต๊ะนึง เป็นต้น

Mill-Turn Machine Simulation

Transfer Between Spindles
เป็นการควบคุมการย้ายชิ้นงานระหว่าง Spindle หลักไปยัง
Spindle ที่ 2 โดยใช้ โ ปรแกรมการควบคุ ม การท� ำ งาน
MCO ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งเป็นวิธี
การท�ำงานที่ดีที่สุดส�ำหรับกระบวนการนี้

ใน SolidCAM การจ�ำลองการท�ำงานกับเครื่องจักรประเภท
Mill-Turn สามารถจ�ำลองการเคลื่อนที่ได้เต็มรูปแบบ รองรับ
การท�ำงานแบบมิลลิ่ง (Milling) และงานกลึง (Turning)
รวมไปถึงตัวเครื่อง CNC ทุกชิ้นส่วน สามารถตรวจเช็คการ
ติดชนของชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงานและตัวจับ
ดอกกัด
การแสดงผลในการฟิครองรับทุกๆ การเคลือ่ นทีข่ อง
ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริม เช่น ยันศูนย์ท้ายแท่น
ตัวประคองชิ้นงานที่เหลือให้ความปลอดภัย เพราะชิ้นงาน
จะมี ก ารทดสอบในโปรแกรมอย่ า งสมบู ร ณ์ ก ่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ท�ำงานบนเครื่องจักรจริง
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Solid Probe
โมดูลใหม่ ส�ำหรับการก�ำหนดค่าเริม่ ต้น
ศูนย์งาน และตรวจสอบขนาดของชิน้ งาน
บนเครื่องจักร CNC

SolidCAM’s Solid Probe Module
for Fast Setup & Quality Control
โปรแกรม SolidCAM น�ำเสนอโมดูลใหม่ให้คณ
ุ คือ SolidProbe
ให้คณ
ุ สามารถทีจ่ ะท�ำการก�ำหนดค่าศูนย์ชนิ้ งานและตรวจสอบ
ขนาดและต�ำแหน่งของชิ้นงานบนเครื่องจักร CNC ของคุณ
ได้ทันที โดยใช้หัว Probe บนเครื่องจักร CNC ของคุณเพื่อ
ก�ำหนดควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่คุณผลิต
มี ก ารแสดงผลแบบเต็ ม รู ป แบบของการเคลื่ อ นที่ ข องหั ว
Probe ในตัวโปรแกรม สามารถจ�ำลองการท�ำงานพร้อม
เครื่องจักร CNC ได้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หัว Probe ได้

Solid Probe is a Must Module for
Every Machinist using Probes :
ง่ายส�ำหรับการหาต�ำแหน่ง Home ของชิ้นงาน
ตรวจสอบขนาด และต�ำแหน่งบนเครือ่ งจักร CNC ได้เลย
รองรับการท�ำโปรแกรมวัดขนาด และความยาวทูล
ง่ายต่อการเลือกรูปทรงชิ้นงานที่ต้องการในตัวโปรแกรม
รองรับทุกรูปแบบการเดินหัว Probe
มีการแสดงผลการเคลื่อนที่ในการจ�ำลองการท�ำงานอย่าง
เต็มรูปแบบ
รองรั บ เครื่ อ งจั ก ร CNC ที่ มี ช นิ ด ของตั ว ควบคุ ม
(Controller) ที่แตกต่างกันได้

Combined Probe and
Machining Operations
ในโปรแกรม SolidCAM โอเปอร์ เ รชั่ น การกั ด งาน และ
โอเปอร์เรชั่นการวัดงานโดย Solid Probe สามารถใช้รูปทรง
จากชิ้นงาน SolidWorks 3 มิติ ชิ้นเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงาน โอเปอร์เรชั่นทั้งสองชนิดก็
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน
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Home Definition

On-Machine Verification

Tool Presetter Support

Preview of Cycle Movements

Solid Probe ได้จัดเตรียมวิธีการที่ง่ายส�ำหรับการตั้งค่า
Home โดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกันถึง 16 แบบ เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งาน สามารถใช้ทดแทนการตั้งค่าด้วยตัวเองได้เลย

โมดูล Solid Probe รองรับการใช้งานของโปรแกรมวัดทูล
ความสามารถนี้สามารถใช้ตรวจวัดทูลที่ใช้ส�ำหรับงานมิลลิ่ง
(Milling) และงานกลึง (Turning) ในระหว่างการท�ำการผลิต
ได้ ซึ่ ง เป็ น ความสามารถที่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากส� ำ หรั บ
การตรวจวั ด ทู ล หลั ง จากในแต่ ล ะขั้ น ตอนการผลิ ต หรื อ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทูลเพื่อจะสามารถตรวจเช็คการแตกหัก
ของทูลป้องกันการท�ำงานผลิตที่ผิดพลาดได้

Solid Probe ใช้สำ� หรับวัดขนาดและต�ำแหน่งผิวงานทีเ่ สร็จแล้ว
บนเครื่องจักร CNC เครื่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเอาชิ้นงาน
ไปขึ้นวัดบนเครื่อง CMM นั่นคือ สามารถตรวจสอบชิ้นงาน
บนเครื่อง CNC เครื่องเดิมได้เลย

Solid Probe ใช้รูปทรงชิ้นงานเหมือนกับที่ใช้ในโอเปอร์เรชั่น
มิลลิง่ 2.5D สามารถควบคุมระยะความเผือ่ อย่างเต็มรูปแบบ
จัดเรียงล�ำดับการเดินที่แตกต่างกันและมีการแสดงรูปแบบ
การเคลื่อนที่ในตัวโปรแกรมได้โดยตรง
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About SolidCAM

SolidCAM – The Leaders in
Integrated CAM
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
โปรแกรมทางด้านงาน CAM มามากกว่า 29 ปี
ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโปรแกรมในระบบ 3 มิติและติดตั้ง
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม CAD แบบ 3 มิติที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก อย่างเช่น SOLIDWORKS ส่งผลให้โปรแกรม SolidCAM
มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก และเป็นทีย่ อมรับในฐานะผู้น�ำ
ด้านโปรแกรมแบบ Integrated CAM
โปรแกรม SolidCAM ได้รับการรับรอง
อย่ า งเป็ น ทางการจาก SOLIDWORKS
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.2003 ในระดับ Gold Partner
ก็คือ สามารถท�ำงานในหน้าต่างเดียวกัน
กับ SOLIDWORKS และท�ำงานร่วมกับ
ไฟล์ชิ้นงาน SOLIDWORKS อย่างเต็ม
รูปแบบ
โปรแกรม SolidCAM เป็นผูน้ ำ� ด้านการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และจากข้อมูลของ CIMdata โปรแกรม SolidCAM เป็น
โปรแกรมที่เติบโตเร็วที่สุด 5 ปี จากการส�ำรวจมา 8 ปี ใน
ระดับโลก
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Our Advantages
เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้งาน รองรับการ
ท�ำงานด้านการผลิตได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน มีโมดูลต่างๆ
ที่รองรับได้แก่ iMachining 2D, iMachining 3D, 2.5D
Milling, High Speed Surface Milling, 3D Milling/
High-Speed Machining, Multi-Sided Indexial 4/5Axes Milling, Simultaneous 5-Axes Milling, Turning,
Advanced Mill-Turn, WireEDM และ Solid Probe
โปรแกรม SolidCAM มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ
iMachining ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการกัดงานด้วย CNC ได้
มากกว่า 70% และยืดอายุการใช้งานของดอกกัดได้อย่างเห็น
ได้จริง
Technology Wizard ของ
iMachining ซึ่งเป็นสิทธิบัตร
ของ SolidCAM นั้น เป็นส่วน
ที่ ส� ำ คั ญ และสามารถเชื่ อ ถื อ ได้
ว่ามันจะค�ำนวณค่าของ Feed,
Speed และค่าต่างๆ ที่ก�ำหนด
เงื่ อ นไขในการตั ด เฉือนชิ้นงาน
ออกมาโดยอัตโนมัติ
โมดู ล iMachining ของ SolidCAM ช่ ว ยให้ ก ารกัด งาน
ด้วยเครื่องจักร CNC มีความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งจะแปรผลออกมาเป็นก�ำไรและความส�ำเร็จ
ได้อย่างง่ายดาย ท�ำให้ลูกค้าที่ใช้ iMachining อยู่ทั่วโลก
รู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก

Our Sales & Support Network

SolidCAM Professor

พร้ อ มด้ ว ยที ม งานขายและงานบริ ก ารของเราจากหลายๆ
ส�ำนักงานของ SolidCAM ซึ่งมีตัวแทนจ�ำหน่ายอยู่มากกว่า
50 ประเทศทัว่ โลก สามารถให้การบริการด้านเทคนิคทีด่ ที ี่สุด
รวมไปถึง การปรับแต่ง Post-Processor แก่ลูกค้าของเรา
ได้อย่างทั่วถึง

ในเว็ปไซต์ของ SolidCAM ได้จัดเตรียมวิดีโอส�ำหรับเรียนรู้
ในแต่ละหัวข้อ ซึง่ สามารถท�ำตามได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถ
เข้าไปเลือกชมได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันและ 365 วัน
ต่อปี

Our Customers
โปรแกรม SolidCAM มี ฐ านลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ ม ากกว่ า
19,000 ชุดโปรแกรมทัว่ โลก มีทงั้ ลูกค้าทีท่ ำ� งานด้านเครื่องกล,
ด้านการผลิต, อิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์, สินค้าอุปโภค
บริโภค, การออกแบบเครื่องจักร, อุตสาหกรรมยานยนต์
และการบินและอวกาศ, แม่พิมพ์, และช็อปท�ำชิ้นงานต้นแบบ

www.solidcam.com/professor

SolidCAM University Weekly
Webinars
SolidCAM มีการจัดการเรียนรู้แบบสดๆ ทาง Webinar
ให้กับลูกค้าและผู้สนใจในทุกสัปดาห์ เราจึงขอเรียนเชิญ
ท่านมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดูการน�ำเสนอโปรแกรม SolidCAM
ผ่านทาง Webinar ในครัง้ ต่อไป ซึง่ ในขณะทีม่ กี ารน�ำเสนอท่าน
สามารถถาม-ตอบกับผู้ที่ก�ำลังน�ำเสนออยู่ได้ทันที

www.solidcam.com/webinars

SolidCAM on Facebook

SolidCAM on YouTube

เข้าร่วมกับเราทางเฟสบุค เพื่อติดตามข่าวสารในแต่ละวัน
และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าวความส�ำเร็จของโมดูล iMachining
ข่าวงานแสดงสินค้า

ชมการกัดชิ้นงานจริงของโปรแกรม SolidCAM และโมดูล
iMachining ได้ทางช่องทาง YouTube ของเรา

www.facebook.com/SolidCAM

www.youtube.com/SolidCAMiMachining

www.solidcam.com
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SolidCAM CNC
Technology Centers
สถานที่ที่เหมาะส�ำหรับการสาธิตและทดลองการท�ำงาน
ของโปรแกรม SolidCAM แบบทดสอบกับงานจริง
SolidCAM GmbH Technology
Center in Germany
เทคโนโลยี เ ซ็ น เตอร์ ห ลั ก ของเราจะอยู ่ ที่ อ อฟฟิ ศ ของ
SolidCAM GmbH ที่เมือง Schramberg ประเทศเยอรมัน
เทคโนโลยีด้านงาน Milling, Turning และ Mill-Turn ได้ถูก
ทดสอบ และน�ำเสนอบนเครื่องจักร CNC รุ่นล่าสุดของเรา
 เครื่องจักร CNC 5 แกน รุ่น Hermle C30
 เครื่องจักร CNC Mill-Turn รุ่น DMG NTX 1000 ซึ่งมี
แกน B, ป้อมมีดด้านล่าง, และ Spindle หัวที่สอง
เทคโนโลยีที่เราเป็นผู้น�ำทั้งหมดรวมทั้ง iMachining, การ
กัดงาน 5 แกนแบบต่อเนื่อง, และการกัดงานด้วยเครื่อง
Mill-Turn ขั้นสูง ได้ผ่านการทดสอบด้วยการปฏิบัติงานจริง
ทั้งสิ้น
ลูกค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายของเรา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ท�ำให้ได้ประโยชน์อย่างมากจากการ
ปฏิบัติงานจริง
คติประจ�ำศูนย์เทคโนโลยีของเราก็คือ รวดเร็วกว่าจากชิ้นงาน
CAD ไปสู่ชิ้นงานจริง
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SolidCAM USA Technology Center
เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ของเราในอเมริกาตั้งอยู่ที่ออฟฟิศของ
SolidCAM Inc. ในเมือง Newtown รัฐ Pennsylvania
ที่นี่ใช้เครื่องจักร CNC รุ่น HURCO VM10i ในการน�ำเสนอ
การกัดงานแบบ Milling ของเรา ซึ่งสามารถแสดงความ
สามารถของโมดูล iMachining, HSS, HSM และโมดูลอื่นๆ
ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นในสภาวะแวดล้ อ มเหมื อ นกั บ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ต�ำแหน่งห้องส�ำหรับเรียนรู้ตัวโปรแกรม SolidCAM ก็อยู่
ถัดไปจากห้องที่สอนการกัดงานด้วยเครื่อง CNC นี้

Perfect Testing for Our Latest
Technologies
เทคโนโลยี ล ่ า สุ ด ของเรามี ก ารทดสอบและพิ สู จ น์ จ าก
เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ระดับโลกของเราเอง ลูกค้าก็จะได้รับผล
ประโยชน์จากการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC ไป
พร้อมๆ กับฝึกอบรมโปรแกรม SolidCAM

Join Our LIVE Cutting Webinars
from our Technology Centers
เข้าร่วมชมการกัดงานแบบสดๆ ผ่าน Webinar เพื่อที่จะได้
เห็นประสิทธิถาพของโมดูล iMachining ทั้งแบบ 2D และ
3D รวมไปถึงการกัดงานกับเครื่องจักรประเภท Mill-Turn
ขั้นสูง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเวปของเรา

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

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

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

Geschäftsstelle Süd
83026 Rosenheim

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

Geschäftsstelle Nord
48477 Hörstel

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

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 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
Applicad Public Company Limited

69 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Rd.
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 0-2744-9045 Fax : 0-2744-9049
www.applicadthai.com
www.youtube.com/SolidCAMThai
www.youtube.com/SolidCAMProfessor
www.youtube.com/SolidCAMiMachining
www.facebook.com/SolidCAMThai
www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com

