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Wire Cut

เรียบเรียงโดย นาย วิชาญ วีรชัยสุ นทร

จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาการทางานของเครื่ อง Wire Cut
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื่ อง Wire Cut ได้

ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ความเป็ นมาของเครื่องจักรซี .เอ็น.ซี
ในปี ค.ศ. 1948 ที่สถาบัน M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology) ได้ริเริ่ มนาเอาระบบ
คอมพิวเตอร์ มาควบคุมการทางานของเครื่ องจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องบินซึ่ งมีความ
ละเอียดและซับซ้อน ยากแก่การผลิต แต่ก่อนจะได้เครื่ องจักร CNC นั้นได้พฒั นาเครื่ องจักร NC ขึ้นก่อน
เครื่ อง Wire Cut จัดเป็ นเครื่ องจักรประเภทเดียวกับเครื่ อง EDM แต่เปลี่ยนจากการใช้อิเล็กโทรด
เป็ นตัวตัดเฉื อนชิ้นงานมาใช้ลวดเป็ นตัวตัดให้ได้รูปร่ างตามต้องการในแนวตั้ง เครื่ องWire cut เป็ นเครื่ อง
ที่ตดั งานด้วยความเที่ยงตรงขนาดสู งมาก สามารถควบคุมขนาดได้เล็กกว่า 5ไมครอน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่าย
สู งในการทาชิ้นงานจึงเหมาะกับงานที่ตอ้ งการความเที่ยงตรงสู งเครื่ อง NC และ CNC (Numerical Control
and Computerized Numerical Control)
เครื่ อง EDM (Electrical Discharge Machining) ใช้ในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่ างซับซ้อนที่ทาด้วย
วิธีการตัดเฉื อนทัว่ ไปได้ยาก สามารถตัดเฉื อนชิ้ นงานที่ผ่านการชุ บแข็งมาแล้ว ใช้ผลิ ตส่ วนเบ้าของ
แม่พิมพ์ การตัดเฉื อนโลหะจะใช้การกัดเซาะทางไฟฟ้ ามีอิเล็กโทรดเป็ นตัวนาไฟฟ้ า ข้อเสี ยคือในงานที่
ต้องการความละเอียดจะต้องใช้ตวั อิเล็กโทรดหลายอัน และงานที่ซบั ซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสู ง

รู ปที่ 1 เครื่ อง EDM
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รู ปที่ 2 เครื่ อง EDM และเครื่ อง Wire-cut

การควบคุมเครื่อง Wire Cut








ใส่ แผ่น Disk เข้าไปในเครื่ อง ทาการ copy file ลงในเครื่ อง
กดปุ่ มสี น้ าเงินปุ่ มแรก เพื่อเลือกหน้าสี เขียว
กด F5/F6 Chang Unit
เลือก File นามสกุล .ISO
กด F1/F1/F1
กดปุ่ มสี น้ าเงินปุ่ มที่สอง ไปที่หน้าหลัก EXE สี ชมพู
นาแผ่นสแตนเลส จับที่เครื่ อง Wire Cut
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 กด F6 Manual
 ยับลวดมาใกล้ชิ้นงานประมาณ 1 mm
 กด

เพื่อเข้าหน้าหลัก EXE สี ชมพู

 เลือกเทคโนโลยีการทางานพิมพ์ TEC,LS25A ตัดเหล็ก Enter
 เลือกค่าไฟที่ใช้ในการตัดงาน REX,E2,H5 ( ค่าไฟ E2 , ความสู งของชิ้นงาน H5 ) /Enter /Start
ปุ่ มเขียว
 ทาการ Set ตาแหน่งใน Machine และ Part
 พิมพ์ SMA /Enter ตาแหน่งของ Machine จะเป็ น x0,y0
 พิมพ์ SPA /Enter /Start ปุ่ มเขียว ตาแหน่งของ Part จะเป็ น x0,y0
 กด F1/ F4
 เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการพิมพ์ชื่อ กด Enter
 เลือก Mode การทางานของเครื่ อง ที่ F4 Draw Screen เพื่อดูรูปของชิ้นงาน กด Start
 เปิ ดน้ าหล่อเย็นทั้งบน ล่าง
 เลือก Mode การทางานของเครื่ อง ที่ F1 Cut เพื่อตัดชิ้นงาน กด Start
 ก่อนตัดงานจริ งทุกครั้งควรจาจุดไว้ เพื่อกลับมาแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดขณะทางาน
SEP,CP1( ตัวเลขที่ใช้ได้คือ 1-99 )
 กรณี ที่เกิดปั ญหา GOP,1 ตาแหน่งของลวดจะมาอยูย่ งั จุดเริ่ มของโปรแกรมเสมอ
 กด F3 เพื่อแก้ค่า WS เป็ น 5 (แรงตึงลวด) FF เป็ น 50 (ความเร็ วของลวด การเคลื่อนที่) ค่าที่
เปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม ในระหว่างการทางานขณะนั้น
 เลือก Graphic เพื่อดูรูปการทางาน
 เครื่ อง Wire Cut จะทางานตามโปรแกรม
*ควรสังเกตความผิดปกติของเครื่ องขณะทางาน เช่น เส้นลวดขาด, น้ าไม่พอ
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แบบการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยเครื่ อง Wire Cut

G, gauge length
W, width
T, thickness
R, radius of fillet
L, over all length
A, length of reduce section
B, length of grip section
C, width of grip section

Specimen size (mm)
50.00
12.50
12.50
120.00
63.5
19.32
20.00

ขันตอนการท
้
างาน
-.check ค่าความเอียงของชิ ้นงาน(เพราะเวลาจับชิ ้นงานที่แท่นชิ ้นงานอาจจะมีความเอียง)
ทาลวดให้ ตงึ โดยกด
ไฟจะติดแล้ วให้ กด คาสัง่ stop
- กด Measuring Parameter กด( F6 )
- กด ALIGN EDGE กด( F4 )
จะได้
Assumed Angle :
Distance
:
Off set ROT 0.715
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- ทาการป้อนค่าดังนี ้ Distance : 90
Angle : 0 (แล้ วกดEnter) จากนันกด
้ start 1 ครัง้ เครื่ องจะทางาน
- กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู)
- กด F2
- กดF3
ป้อนค่าความเอียง ROT 0.715 กดEnter
- กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู) กด Manual 1 ครัง้ แล้ วเดนลวดจุดระยะงานกับลวด
หางกันประมาณ 5มิลลิเมตร (หรื อพอประมาณด้ วยสายตา)
- กดManual รูปมือ
- กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู) กด F1
- กด Draw Screen กด F4
- เลือกโปรแกรมที่จะ Draw Screen
- กด start ปุ่ มสีเขียว
แล้ วกดปุ่ ม
กดดูกราฟ(เพื่อเช็คแบบที่เครื่ องจะตัดแบบทีใ่ ช้ อยูห่ รื อไม่
- กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู)
- เช็คค่าไฟกด F5 (ACTIVE TABLESS เป็ นการดูเทคโนโลยีการตัด โดยเลือก LS25 A.TE)
- กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู)
- พิมพ์ rex,e2 ( เป็ นการเรี ยกใช้ คา่ ไฟ,e2 หมายถึงค่าไฟ h5 หมายถึงความหนาของชิ ้นงาน)กดEnter
- กด start
- ทาการจาจุดที่ตาแหน่งเริ่ มต้ น พิมพ์ com> sma กดEnter(เพื่อให้ Machine เป็ นศูนย์ )
- พิมพ์ SEP,CP3 (SEP คาสัง่ นี ้เป็ นคาสัง่ จาหรื อจาตาแหน่งของลวดที่อยูใ่ นตาแหน่งปั จจุบนั จุด
ส่วนCP3คือระยะห่าง 3มิลลิเมตรจากชิ ้นงาน คาสัง่ นี ้ส่วนมากจะใช้ หลังจากทีเ่ รา SET งานเสร็ จแล้ ว
เช่น SETตาแหน่งของลวดตรงตาแหน่งพร้ อมทีจ่ ะตัดงานกดEnter
- กดcut , กด คาสัง่ ที่หน้ า EXE (หน้ าสีชมพู), กด F1 , กด start , กด stop ทันที
- กด F3 (GENERATOR PARAMETERS) ( จะต้ องทาการดูและเปลีย่ นค่า ความตึงลวดให้ อยูป่ ระมาณ WS=
4.0 ,และ ค่า ฟี ดความเร็ วในการตัด FF=20 เริ่ มต้ นแล้ วตัดได้ ระยะความยาวไปสัก5-10cm ก็ทาการเปลีย่ น
ความเร็วการตัดขึ ้นเป็ น FF=40 , แล้ วทาการกดEnter, กด start
วิธีการตัดงานตัวต่อไป
- พิมพ์คาสัง่ จาก com, MPA, X-5,Y23 (MPA เป็ นคาสัง่ มีระบบการนับแบบ ABSOLUTE ใน
ระบบแกน partเท่านัน้
- กด F1 (Program Excution) (ถ้ าหน้ าจออยูใ่ น Draw screen ให้ กดเป็ นคาสัง่ cut )
- แล้ วกดปุ่ มคาสัง่ cut
- กด start , กด stop ทันที
- กด F3 (GENERATOR PARAMETERS) ( จะต้ องทาการดูและเปลีย่ นค่า ความตึงลวดให้ อยูป่ ระมาณ WS=
4.0 ,และ ค่า ฟี ดความเร็ วในการตัด FF=20 เริ่ มต้ นแล้ วตัดได้ ระยะความยาวไปสัก
5-10cm ก็ทาการเปลีย่ นความเร็ วการตัดขึ ้นเป็ น FF=40 , แล้ วทาการกดEnter, กด start
- เครื่ องจะทาการตัดตามโปรแกรมที่เขียนไว้
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เครื่ อง Wire Cut เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการตัดชิ้นงานหลักการทางานโดยการใช้กระแสไฟฟ้ าเป็ นตัว
หลอมละลายชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้มีความละเอียดสู ง เราสามารถปรับค่าความเร็ วในการตัด ค่ากระแสไฟที่
ใช้และรายละเอียดต่างๆในการตัดชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ตอ้ งการตัดได้เนื่ องจากเครื่ องมือมี
ความละเอียดสู ง ดังนั้นเราจาเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้ในการใช้งานเพื่อที่จะทาให้สามารถตัดชิ้นงานได้ตามที่
ต้องการ เครื่ อง Wire Cut ในการใช้จะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็ นคาสั่งให้เครื่ องทางาน คาสั่งต่างๆ
ต้องมีความถูกต้องเพื่อให้ชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการ ชิ้นงานที่ได้จากเครื่ อง Wire Cut มีความถูกต้อง
แม่นยาสู งมากกับกรรมวิธีการขึ้นรู ปแบบอื่น ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความละเอียดสู ง

