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                        Wire Cut                   เรียบเรียงโดย  นาย วชิาญ  วรีชัยสุนทร 

 

จุดประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการท างานของเคร่ือง Wire Cut  
 2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใชง้านเคร่ือง Wire Cut ได ้

 

ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 
ความเป็นมาของเคร่ืองจักรซี.เอน็.ซี 

ในปี ค.ศ. 1948 ท่ีสถาบนั M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology) ไดริ้เร่ิมน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์มาควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรเพื่อวตัถุประสงคใ์นการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองบินซ่ึงมีความ
ละเอียดและซบัซอ้น ยากแก่การผลิต แต่ก่อนจะไดเ้คร่ืองจกัร CNC นั้นไดพ้ฒันาเคร่ืองจกัร NC ข้ึนก่อน 

 

เคร่ือง Wire Cut จดัเป็นเคร่ืองจกัรประเภทเดียวกบัเคร่ือง EDM แต่เปล่ียนจากการใชอิ้เล็กโทรด
เป็นตวัตดัเฉือนช้ินงานมาใชล้วดเป็นตวัตดัให้ไดรู้ปร่างตามตอ้งการในแนวตั้ง เคร่ืองWire cut เป็นเคร่ือง
ท่ีตดังานดว้ยความเท่ียงตรงขนาดสูงมาก สามารถควบคุมขนาดไดเ้ล็กกวา่ 5ไมครอน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้าย
สูงในการท าช้ินงานจึงเหมาะกบังานท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงสูงเคร่ือง NC และ CNC (Numerical Control 
and Computerized Numerical Control) 

 
เคร่ือง EDM (Electrical Discharge Machining) ใชใ้นงานผลิตช้ินงานท่ีมีรูปร่างซบัซ้อนท่ีท าดว้ย

วิธีการตดัเฉือนทัว่ไปได้ยาก สามารถตดัเฉือนช้ินงานท่ีผ่านการชุบแข็งมาแลว้ ใช้ผลิตส่วนเบา้ของ
แม่พิมพ ์ การตดัเฉือนโลหะจะใช้การกดัเซาะทางไฟฟ้ามีอิเล็กโทรดเป็นตวัน าไฟฟ้า ขอ้เสียคือในงานท่ี
ตอ้งการความละเอียดจะตอ้งใชต้วัอิเล็กโทรดหลายอนั และงานท่ีซบัซอ้นจะมีค่าใชจ่้ายในการผลิตสูง 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 เคร่ือง EDM 
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รูปท่ี 2 เคร่ือง EDM และเคร่ือง Wire-cut 
 

การควบคุมเคร่ือง Wire Cut  
 ใส่แผน่ Disk เขา้ไปในเคร่ือง ท าการ copy file ลงในเคร่ือง 
 กดปุ่มสีน ้าเงินปุ่มแรก เพื่อเลือกหนา้สีเขียว 
 กด F5/F6  Chang  Unit 
 เลือก File  นามสกุล .ISO 
 กด F1/F1/F1 
 กดปุ่มสีน ้าเงินปุ่มท่ีสอง ไปท่ีหนา้หลกั EXE สีชมพ ู  
 น าแผน่สแตนเลส  จบัท่ีเคร่ือง Wire Cut  
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 กด F6 Manual 
 ยบัลวดมาใกลช้ิ้นงานประมาณ 1 mm  
 
 กด เพื่อเขา้หนา้หลกั EXE สีชมพ ู
 
 เลือกเทคโนโลยกีารท างานพิมพ ์TEC,LS25A  ตดัเหล็ก  Enter 
    เลือกค่าไฟท่ีใชใ้นการตดังาน  REX,E2,H5 ( ค่าไฟ E2 , ความสูงของช้ินงาน H5 ) /Enter /Start   
      ปุ่มเขียว 
 ท าการ Set ต าแหน่งใน Machine  และ Part 
 พิมพ ์SMA /Enter  ต าแหน่งของ Machine จะเป็น x0,y0 
 พิมพ ์SPA /Enter /Start ปุ่มเขียว   ต าแหน่งของ Part จะเป็น x0,y0 
 กด F1/ F4 
 เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการพิมพช่ื์อ  กด Enter 
 เลือก Mode การท างานของเคร่ือง ท่ี F4 Draw Screen  เพื่อดูรูปของช้ินงาน  กด Start 
 เปิดน ้าหล่อเยน็ทั้งบน ล่าง 
 เลือก Mode  การท างานของเคร่ือง ท่ี F1 Cut  เพื่อตดัช้ินงาน  กด Start 
 ก่อนตดังานจริงทุกคร้ังควรจ าจุดไว ้ เพื่อกลบัมาแกไ้ขเม่ือเกิดความผดิพลาดขณะท างาน  

SEP,CP1( ตวัเลขท่ีใชไ้ดคื้อ 1-99 ) 
    กรณีท่ีเกิดปัญหา  GOP,1  ต าแหน่งของลวดจะมาอยูย่งัจุดเร่ิมของโปรแกรมเสมอ 
    กด F3  เพื่อแกค้่า WS เป็น 5 (แรงตึงลวด)  FF เป็น 50 (ความเร็วของลวด การเคล่ือนท่ี)  ค่าท่ี   
       เปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม  ในระหวา่งการท างานขณะนั้น 
 เลือก Graphic  เพื่อดูรูปการท างาน 
 เคร่ือง Wire Cut จะท างานตามโปรแกรม 

*ควรสงัเกตความผิดปกติของเคร่ืองขณะท างาน เช่น เสน้ลวดขาด, น ้ าไม่พอ  

 
 
 
 
 
 



 4 

 
                        แบบการข้ึนรูปช้ินงานดว้ยเคร่ือง  Wire Cut 
 
 Specimen size (mm) 
G, gauge length 50.00 
W, width 12.50 
T, thickness  
R, radius of fillet 12.50 
L, over all length 120.00 
A, length of reduce section 63.5 
B, length of grip section 19.32 
C, width of grip section 20.00 
 

 ขัน้ตอนการท างาน 
-.check คา่ความเอียงของชิน้งาน(เพราะเวลาจบัชิน้งานท่ีแทน่ชิน้งานอาจจะมีความเอียง) 
  ท าลวดให้ตงึ  โดยกด               ไฟจะติดแล้วให้กด ค าสัง่   stop  
- กด  Measuring  Parameter  กด( F6 ) 
- กด ALIGN EDGE  กด( F4 ) 
   จะได้  
 Assumed Angle : 
 Distance    : 
 Off set ROT 0.715 
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      - ท าการป้อนคา่ดงันี ้  Distance  :  90 
                      Angle       :    0    (แล้วกดEnter) จากนัน้กด  start  1 ครัง้ เคร่ืองจะท างาน 

- กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู 
- กด F2  
- กดF3            ป้อนคา่ความเอียง ROT 0.715  กดEnter 
- กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู กด Manual  1 ครัง้  แล้วเดนลวดจดุระยะงานกบัลวด 

หางกนัประมาณ 5มิลลเิมตร (หรือพอประมาณด้วยสายตา) 
- กดManual รูปมือ           
- กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู กด F1 
- กด  Draw Screen  กด F4 
- เลอืกโปรแกรมที่จะ  Draw Screen   
- กด  start   ปุ่ มสเีขียว            แล้วกดปุ่ ม             กดดกูราฟ(เพื่อเช็คแบบที่เคร่ืองจะตดัแบบทีใ่ช้อยูห่รือไม ่   
- กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู 
- เช็คคา่ไฟกด F5 (ACTIVE    TABLESS  เป็นการดเูทคโนโลยีการตดั  โดยเลอืก LS25 A.TE) 
- กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู 
- พิมพ์ rex,e2 ( เป็นการเรียกใช้คา่ไฟ,e2 หมายถงึคา่ไฟ h5 หมายถึงความหนาของชิน้งาน)กดEnter 
- กด  start   
- ท าการจ าจดุที่ต าแหนง่เร่ิมต้น พมิพ์ com> sma  กดEnter(เพื่อให้  Machine  เป็นศนูย์ ) 
- พิมพ์ SEP,CP3   (SEP ค าสัง่นีเ้ป็นค าสัง่จ าหรือจ าต าแหนง่ของลวดที่อยูใ่นต าแหนง่ปัจจบุนัจดุ  
      สว่นCP3คือระยะหา่ง 3มิลลเิมตรจากชิน้งาน     ค าสัง่นีส้ว่นมากจะใช้หลงัจากทีเ่รา SET งานเสร็จแล้ว 
         เช่น SETต าแหนง่ของลวดตรงต าแหนง่พร้อมทีจ่ะตดังานกดEnter 
-  กดcut ,      กด ค าสัง่ที่หน้า EXE  (หน้าสชีมพ)ู, กด F1 , กด  start , กด  stop ทนัที 
- กด F3 (GENERATOR  PARAMETERS)  ( จะต้องท าการดแูละเปลีย่นคา่ ความตงึลวดให้อยูป่ระมาณ WS= 

4.0 ,และ คา่ ฟีดความเร็วในการตดั FF=20 เร่ิมต้นแล้วตดัได้ระยะความยาวไปสกั5-10cm  ก็ท าการเปลีย่น
ความเร็วการตดัขึน้เป็น FF=40 , แล้วท าการกดEnter, กด  start   
วิธีการตดังานตวัตอ่ไป 

- พิมพ์ค าสัง่จาก com, MPA, X-5,Y23  (MPA เป็นค าสัง่มีระบบการนบัแบบ ABSOLUTE ใน     
        ระบบแกน partเทา่นัน้ 
-       กด F1 (Program   Excution) (ถ้าหน้าจออยูใ่น  Draw screen  ให้กดเป็นค าสัง่ cut ) 
-     แล้วกดปุ่ มค าสัง่ cut 
- กด  start , กด  stop ทนัที 
- กด F3 (GENERATOR  PARAMETERS)  ( จะต้องท าการดแูละเปลีย่นคา่ ความตงึลวดให้อยูป่ระมาณ WS= 

4.0 ,และ คา่ ฟีดความเร็วในการตดั FF=20 เร่ิมต้นแล้วตดัได้ระยะความยาวไปสกั 
        5-10cm  ก็ท าการเปลีย่นความเร็วการตดัขึน้เป็น FF=40 , แล้วท าการกดEnter, กด  start   
- เคร่ืองจะท าการตดัตามโปรแกรมที่เขียนไว้ 
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          เคร่ือง Wire Cut เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัช้ินงานหลกัการท างานโดยการใชก้ระแสไฟฟ้าเป็นตวั
หลอมละลายช้ินงาน ช้ินงานท่ีไดมี้ความละเอียดสูง เราสามารถปรับค่าความเร็วในการตดั ค่ากระแสไฟท่ี
ใชแ้ละรายละเอียดต่างๆในการตดัช้ินงานเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวสัดุท่ีตอ้งการตดัไดเ้น่ืองจากเคร่ืองมือมี
ความละเอียดสูง ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ในการใชง้านเพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถตดัช้ินงานไดต้ามท่ี
ตอ้งการ เคร่ือง Wire Cut ในการใชจ้ะตอ้งมีการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นค าสั่งใหเ้คร่ืองท างาน ค าสั่งต่างๆ 
ตอ้งมีความถูกตอ้งเพื่อใหช้ิ้นงานท่ีตรงตามความตอ้งการ ช้ินงานท่ีไดจ้ากเคร่ือง Wire Cut มีความถูกตอ้ง
แม่นย  าสูงมากกบักรรมวธีิการข้ึนรูปแบบอ่ืน ผวิของช้ินงานท่ีไดมี้ความละเอียดสูง  
 

 
 

 


