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การใช้ Loft สร้างใบพัดลม  

1. คลิกไอคอน  แล้วดับเบิลคลิกไอคอน เพ่ือเปิดไฟล์สร้าง
ชิ้นส่วน (ก าหนดหน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

2. คลิกบนไอคอน  เลือกไอคอน  เพ่ือเริ่ม
สเกตซ์บนระนาบด้านบน 

3. สร้างแกนยึดใบพัด โดยใช้ค าสั่ง  ยืดเนื้อรูปวงกลม 10 mm  
สูง 10 mm ดังรูป   

 

 

 

4. สร้างใบพัด เริ่มจากคลิกค าสั่ง   เลือก  
จากเมนูเม่ือหน้าต่าง Plane ปรากฏขึ้น 

 ที่ช่อง First Reference เลือก ระนาบ Right 
Plane 

 เลือก Relation เป็นแบบ  
 ก าหนดระยะเท่ากับ 14 mm  
 จะได้ระนาบที่ชื่อ Plane 1 ขนานกับ Right Plane 

ดังรูป คลิกปุ่ม  
 

         

5. คลิกบนไอคอน เลือกไอคอน   เพ่ือเริ่ม
สเกตซ ์

 สเกตซ์ภาพและก าหนดขนาด ดังรูป 

 คลิก  เพ่ือออกจากโหมดสเกตซ ์
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6. คลิกบนไอคอน  เลือกไอคอน   เพ่ือเริ่ม
สเกตซ์บนระนาบนี้  

 สเกตซ์ภาพและก าหนดขนาด ดังรูป 

 คลิก  เพ่ือออกจากโหมดสเกตซ ์
 

 

7. คลิกค าสั่ง   ปรากฏหน้าต่าง Loft 
ขึ้นมา  

 ใช้เมาส์คลิกที่เส้นรอบรูปของภาพสเกตซ์ที่เขียน
ไว้บน Right Plane ถึง Plane1  

 ก าหนดออปชัน ดังรูป  
  

8. คลิกปุ่ม  จะได้ใบพัด ดังรูป 

 

 

 

9. คลิกค าสั่ง  เมื่อหน้าต่าง CirPattern 
ปรากฏขึ้น  

 คลิกช่อง Rotation Axis ลากเมาส์ไปคลิกที่ผิวโค้ง
ของแกนใบพัด (Face<1>)  

 เลือก  และก าหนดจ านวนการคัดลอก
เท่ากับ 4 

 คลิกช่อง Feature to Pattern เลือกฟีเจอร์ใบพัดที่
สร้างจากข้อที่ 7 
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10. คลิกปุ่ม  จะได้ใบพัด 4 ใบ ดังรูป 

 

 

11. คลิกบนไอคอน        เลือกไอคอน 

 สเกตซ์ภาพและก าหนดขนาด ดังรูป 

 

 

 

12. คลิกค าสั่ง  จะเกิดหน้าต่าง Cut-Extrude ดังรูป  

 คลิกเลือกเส้นของรูปที่สเกตซ์ไว้ 
 ก าหนด Start Condition เป็น Sketch Plane 
 เลือก End Condition เป็น Through All 
 คลิกปุ่ม    

  

 

13. เจาะรูด้านล่างของแกนยึดใบพัด ใช้ หมุน

ชิ้นงานให้ได้ต าแหน่งดังรูป คลิกค าสั่ง   
หน้าต่าง Hole Specification จะปรากฏขึ้นมา  

 คลิกแท็บ  แล้วคลิกเ พ่ือก าหนดจุด
ศูนย์กลางรูเจาะบนพ้ืนผิวด้านบนของชิ้นงาน ดังรูป 
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14. คลิกแท็บ  ให้ก าหนดสมบัติของรูเจาะ ดังนี้ 

 เลือก Type แบบ Hole 
 ก าหนดมาตรฐาน ANSI Metric แบบ Drill sizes และขนาด

เท่ากับ 5 mm 
 ก าหนด End Condition  แบบ Blind ความลึก 5 mm 

 

 

 

15. ลบคมรูของแกนยึดใบพัด โดยคลิกค าสั่ง  กล่อง
โต้ตอบ Chamfer  จะปรากฏขึ้นมา ก าหนดระยะลบขอบเท่ากับ 
0.5 mm แล้วคลิกท่ีเส้นขอบของรู และก าหนดออปชันดังรูป 

 

 

  

16. ลบมุมขอบด้านบนของแกนยึดใบพัด และขอบปลายของ

ใบพัดทั้ง 4 ใบ โดยใช้ค าสั่ง    แล้วคลิกเลือกขอบทั้งหมด 
และก าหนด Radius 1 mm  
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17. คลิกปุ่ม  จะได้ชิ้นงานพัดลม ดังรูป 
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