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คู�มือการออกแบบและการแปรรูปแผ�นหิน GEOLUXE®

           สิ�งที่ควรตรวจสอบก�อนเร��มงาน

1. ใช�ชุดหัวตัด-เจาะ-เจ�ยร�ซ่ึงได�รับการรับรองจากบร�ษัทแล�วว�าออกแบบมาเพ�อ่ใช�สำหรับวัสดุ GEOLUXE® โดยเฉพาะ

2. ฉีดน้ำหล�อเย็นตรงบร�เวณโดยรอบหัวตัด-เจาะ-เจ�ยร�อย�างเพ�ยงพอ

3. จัดเร�ยงตัวดูดสูญญากาศให�ครอบคลุมพ�น้ท่ีท่ัวแผ�น โดยเฉพาะจ�ดท่ีมีเน้ือน�อยและมีความเส่ียงจะขยับ เพ�อ่รองรับและ

ยึดแผ�นหินให�ม่ันคงระหว�างท่ีเคร�อ่งจักรทำงาน รวมท้ังตรวจสอบสายลม ข�อต�อต�างๆ ให�แน�นและดูว�าตัวดูดสูญญากาศ

ทำงานถูกต�อง

4. กรณีท่ีชิ�นงานแตกมักเกิดจากการท่ีแผ�นขยับระหว�างการตัด-เจาะ-เจ�ยร� เน่ืองจากมีตัวดูดรองรับน�อยเกินไปและแรงดูด

สูญญากาศไม�เพ�ยงพอ

5. ชิ�นงานท่ีตัด/เจาะออกจากแผ�นจะต�องมีตัวดูดรองรับเพ�อ่ป�องกันการแตก/บิ�นท่ีขอบอ�างเม่ือชิ�นงานขาดออกจากแผ�น

6. มุมท่ีเท�ากับหร�อเล็กกว�า 90° ต�องมีรัศมี  ≥ 5 มม. (3/16 นิ�ว)

การตั้งค�า (Parameters)
หัวเจาะ (Core drill bit)

เส�นผ�านศูนย�กลาง
ของเคร�่องมือ ความเร็วในการเดินเคร�่องความเร็วรอบ

นิ�วมม รอบ/นาที นิ�ว/นาทีมม/นาที

1  3/835 1800-2000 3/420

หินเจ�ยร�บัว (Profiling tools)

หัวเจ�ยร� ประเภท ความเร็วรอบ

มม/นาที

ความเร็วในการเดินเคร�่อง

นิ�ว/นาที รอบ/นาที

1 เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

2

3

4 ขัดมัน

ขัดมัน

ขัดมัน

5

6

4500

4500

4500

2400

2400

2400

401000

1000

1000

800

800

800

40

40

32

32

32

ตำแหน�งของตัวดูดสูญญากาศ

เคร�่องตัดแท�น (Bridge Saw)

          สิ�งที่ควรตรวจสอบก�อนเร��มงาน

1. ตรวจสอบเข�ยงให�มีขนาดใหญ�เพ�ยงพอจะรองรับชิ�นงานได�ทั้งแผ�น และอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน คือได�ระดับ ผ�วหน�า

เร�ยบ มั่นคงและไม�มีเศษวัสดุจากงานอื่นตกค�างบนเข�ยง

2. เลือกใช�เฉพาะใบตัดพอร�ซเลนที่ได�รับการรับรองจากบร�ษัทว�าเหมาะสำหรับตัด GEOLUXE® ดูรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่

คู�มือการออกแบบและแปรรูป 

3. ใช�น้ำหล�อเย็นใบตัดทั้ง 2 ด�านให�เพ�ยงพอ (อย�างน�อย 50 ลิตรหร�อ 13.2 แกลลอน/นาที)

4. ในกรณีมุมเล็กกว�าหร�อเท�ากับ 90 องศา ควรใส�ค�ารัศมีอย�างน�อย 5 มม.(3/16 นิ�ว)

5. หลีกเลี่ยงการตัดผ�าคร�่งกลางแผ�นที่ความกว�างมากกว�าหร�อเท�ากับ 700 มม.(28 นิ�ว) กรณีที่จำเป�นต�องตัดให�เผ�่อระยะ

ไว�สำหรับปรับแต�งชิ�นงาน

ประเภทการตัด

การตัดเอียง  45 องศา 200-400 8-16

มม./นาที นิ�ว/นาที

ความเร็วในการ
เดินใบตัด

การตั้งค�าในการตัด

1. ตัดทะลุทั้งความหนาของแผ�นในคราวเดียว (ห�ามแบ�งตัดทีละคร�่งความหนา)

2. เร��มตัดจากด�านยาวตามแนวร��วลวดลายทั้ง 2 ข�างก�อน  จากนั้นจ�งตัดทางด�านขวาง ในบางซีร�่ส�ที่มีร��วลวดลายเฉียงให�

ตัดตามความยาวด�าน 3.2 เมตรของแผ�นก�อน

3. ใบตัดต�องลึกลงไปในเนื้อเข�ยงประมาณ 3 มม. (1/8 นิ�ว) เพ�่อลดป�ญหารอยบิ�นล�าง

4. เร��มตัดจากด�านนอกแผ�นเข�าไปข�างในแผ�น

5. ในช�วงเร��มต�นและเมื่อใบตัดจะออกจากแผ�นหินประมาณ 150 มม.(6 นิ�ว) ให�เดินความเร็วใบตัดที่ 50%

6. ควรใช�ตัวล�อคแผ�น (fixer) ขนาดความกว�าง 50 มม. ทำจากไม�/หินหร�อวัสดุ GEOLUXE® เอง ติดไว�ตรงทางออกเพ�่อ

ป�องกันการบิ�นของชิ�นงานในจังหวะเดินใบตัดออกจากแผ�น

การตั้งค�า (Parameters)

คำแนะนำในการตัด

ความเร็วในการเดินใบตัดที่แนะนำ

1200

1500

1800

2000

2200

2500

2800

รอบ/
นาที

เส�นผ�านศูนย�กลางใบตัด
300 มม (12 นิ�ว) 350 มม (14 นิ�ว) 400 มม (16 นิ�ว)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

450 มม (18 นิ�ว) 500 มม (20 นิ�ว)

 500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

 500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

WATERJET

          สิ�งที่ควรตรวจสอบก�อนเร��มงาน

1. ระดับน้ำในแท�งค�ควรต่ำกว�าระดับของตะแกรงด�านบนประมาณ 20-30 มม (3/4 – 1 3/16 นิ�ว) เพ�อ่ให�ได�คุณภาพรอย

ตัดบร�เวณใต�แผ�นท่ีดี

2. ตะแกรงจะต�องอยู�ในสภาพดีและได�ระดับเสมอกันท้ังหน�าตัด

3. มุมท่ีเท�ากับหร�อเล็กกว�า 90° ต�องมีรัศมี  ≥ 5 มม. (3/16 นิ�ว)

  

เคร�่องตัดน้ำแรงดันสูง (Waterjet) เคร�่องตัดซีเอ็นซี (CNC)

หัวกัด (Finger bit)

29/3223 4500-6000 6-8150-200

ใช�ความเร็วในการเดินเคร�่องที่ 50% 

ในช�วงเร��มกัดและเมื่อหัวกัดกำลังออก

จากแผ�น

เส�นผ�านศูนย�กลาง
ของเคร�่องมือ ความเร็วในการเดินเคร�่อง ความเร็วรอบ

นิ�วมม รอบ/นาที นิ�ว/นาทีมม/นาที

1st drill
2nd cutting

การตั้งค�า (Parameters)

แรงดันน้ำ ความเร็วในการตัด อัตราป�อนทราย

ปอนด�/ตารางนิ�วเมกะปาสคาล ปอนด�/นาทีกก/นาที

10,000-15,00069-104

ตัด
(Cutting)

เจาะรู
(Piercing) 0.9-1.00.40-0.45

นิ�ว/นาทีมม/นาที

--

28,000-50,000190-340 0.9-1.00.40-0.456-12150-300

หมายเหตุ: - ขนาดทรายท่ีใช�งานในเคร�อ่ง waterjet อยู�ระหว�างเบอร� 60-120 สำหรับ GEOLUXE® แนะนำให�ใช�ทรายเบอร� 80

               - กรณีท่ีตัดด�วยแรงดันน้ำต่ำ ให�ลดความเร็วในการตัดลงโดยดูคุณภาพชิ�นงานท่ีตัดประกอบด�วย

เข�ยง

เข�ยง

แผ�นหิน

แผ�นหิน

ตัวล�อคแผ�น

ตัวล�อคแผ�น

ใบตัด

ใบตัดต�องลึกลงไปในเข�ยงประมาณ 3 มม.(1/8 นิ�ว)

การเจาะอ�าง
1. จัดเร�ยงตัวดูดสูญญากาศให�ครอบคลุมพ�น้ท่ีท่ัวแผ�น โดยเฉพาะจ�ดท่ีมีเน้ือน�อยและมีความเส่ียงจะขยับ เช�น บร�เวณ

ขอบอ�าง

2. ตรวจสอบให�ม่ันใจว�าตัวดูดสูญญาอากาศยึดชิ�นงานได�แน�นหนา ไม�ขยับ 

3. ค�าแรงดูด (vacuum pressure) ท่ีเหมาะสมอยู�ในช�วง (-0.6)-(-1) บาร�

4. เจาะรูโดยใช�หัวเจาะ (core drill bit) จากน้ันใช�หัวกัด (finger bit) กัดตามรูปทรงของอ�าง

5. การเจาะรูก�อกหร�อช�องสบู�ให�วางแผ�นหิน “หงายหน�าข�น้” เพ�อ่ไม�ให�เกิดป�ญหาบิ�นบนผ�วหน�าชิ�นงาน

1. เร��มด�วยการเจาะรูนำท่ีจ�ดเร��มต�นด�วยแรงดันต่ำ (piercing) แล�วจ�งเร��มตัดด�วยแรงดันสูง

2. วงร�นอกสุดจะต�องมีระยะห�างอย�างน�อย 10 มม (25/64 นิ�ว) จากเส�นขอบอ�าง

3. วงร�ท่ีอยู�ถัดเข�าไปด�านในต�องห�างจากวงร�ก�อนหน�า 70 มม (2 3/4 นิ�ว)

4. การตัดวงร�ต�างๆ ให�เร��มต�นจากวงร�ด�านในไปหาด�านนอกเสมอ

5. กำหนดให�จ�ดเร��มต�นและสิ�นสุดของเส�นท่ีจะตัดถัดไปต�องเข�าไปอยู�ข�างในวงร�ของเส�นท่ีตัดก�อนหน�าทุกคร้ัง เพ�อ่ป�องกันการ

ส่ันสะเทือน

การเจาะอ�าง

หมายเหตุ:

หลีกเล่ียงการเจาะอ�างบนแผ�นท�อปท่ีมีรูปทรงไม�สมมาตร 

หากจำเป�นควรตัดเป�นรูปทรงท่ีสมมาตรก�อน (เช�นทรง

จตุรัสหร�อผ�นผ�า) จากน้ันทำการเจาะอ�างแล�วจ�งตัดแต�ง

เพ��มเติมให�เป�นรูปทรงไม�สมมาตรเป�นลำดับสุดท�าย

1. การตัดเป�นเส�นตรงด�วย waterjet ให�ทำเส�นล�อขนาด 300 มม (12 นิ�ว) ห�างจากเส�นตัดจร�งประมาณ 2.5-7.5 มม 

(3/32-19/64 นิ�ว) บร�เวณทางออก

2. เร��มตัดจากด�านยาวตามแนวร��วลวดลายท้ัง 2 ข�างก�อน จากน้ันจ�งตัดทางด�านขวาง ในบางซีร�ส่�ท่ีมีร��วลวดลายเฉียง

ให�ตัดตามความยาวด�าน 3.2 เมตรของแผ�นก�อน

การตั้งค�าในการตัด

แผ�นหิน

14
00

 ม
ม 

(5
5 

นิ�ว
)

3200 มม (126 นิ�ว)

300

2.5 มม
(3/32 นิ�ว)

300 มม (12 นิ�ว)
300

2.5 มม
(3/32 นิ�ว)

300 มม (12 นิ�ว)

ความเร็วในการเดินใบตัดอาจจะแตกต�างจากที่ตาราง

แนะนำไว� ข�้นอยู�กับยี่ห�อใบตัดที่เลือกใช�งาน(ดูรายชื่อ

ผู�ขายใบตัดที่ได�รับการรับรองจากบร�ษัทในเว็บไซด�) 

กรุณาอ�างอิงและปฏิบัติตามข�อแนะนำเทคนิคของ

ผู�ขายใบตัดดังกล�าว

เส�นผ�านศูนย�กลางของใบตัดต�องสอดคล�องกับ

ความเร็วรอบของเคร�่องจักร (rpm) ตามที่ระบุไว�ใน

ตารางข�างต�น

ในกรณีที่เคร�่องจักรมีความเร็วรอบ (rpm)  ต่ำกว�า

ค�าที่กำหนดไว� ให�ลดความเร็วในการเดินใบตัดลงให�

เหลือต่ำกว�า 400 มม./นาที (<16 นิ�ว/นาที)

ประเภท

เส�นตัด เส�นตัด

เส�นล�อ เส�นล�อ

ใบความเร็วในการเดินใบตัดที่ 50%
ใช�ตัวล�อคแผ�นทำจากไม� 

หินหร�อวัสดุGEOLUXE®) 

ติดไว�ตรงทางออกของใบ

ตัดเพ�่อป�องกันชิ�นงานบิ�น

Min.= 50 มม (2 นิ�ว)

150 มม (6 นิ�ว)

150 มม (6 นิ�ว)ใบความเร็วในการเดินใบตัดที่ 50%

ตัวล�อคแผ�น

หมายเหตุ: 

- หลีกเล่ียงการเจาะอ�างบนแผ�นท�อปท่ีมีรูปทรงไม�สมมาตร หากจำเป�นควรตัดเป�นรูปทรงท่ีสมมาตรก�อน (เช�นทรงจตุรัสหร�อผ�นผ�า) 

จากน้ันทำการเจาะอ�างแล�วจ�งตัดแต�งเพ��มเติมให�เป�นรูปทรงไม�สมมาตรเป�นลำดับสุดท�าย

- ในการเจาะอ�างท่ีมีความกว�าง ≥ 700 มม (28 นิ�ว) โดยใช�เคร�อ่งตัดด�วยน้ำแรงดันสูง (waterjet) มีคำแนะนำดังต�อไปน้ี

           ใส�รอยต�อตรงกลางอ�าง

           กรณีไม�สามารถใส�รอยต�อควรใช�เทคนิคการตัดอ่ืน อาทิ ตัดด�วยเคร�อ่งมือ hand tools หร�อส�งแบบมาท่ี info@geoluxe.com  

           หร�อติดต�อ call center 02-5864155, 02-5865877 เพ�อ่หาร�อรายละเอียดและขอคำปร�กษาก�อนลงมือตัด

1st WCut

2nd WCut

การเจาะรูนำ A
การเจาะรูนำ B

การเจาะรูนำ C

3rd WCut

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

10 มม (25/64 นิ�ว)

70 มม (2  3/4 นิ�ว)



Distributed by

เคร�่องตัดแท�น+น้ำแรงดันสูง (Sawjet machine)

           สิ�งที่ควรตรวจสอบก�อนเร��มงาน

1. แท�งค�น้ำและเข�ยง

   • ระดับน้ำในแท�งค�ต�องอยู�ต่ำกว�าระดับของตะแกรงด�านบนประมาณ 20-30 มม (3/4 – 1 3/16 นิ�ว) เพ�อ่ให�ได�คุณภาพ

รอยตัดใต�แผ�นท่ีดี

   • ตะแกรงจะต�องอยู�ในสภาพดีและได�ระดับเสมอกันท้ังหน�าตัด

   • นำแผ�นซิเมนต�บอร�ดความหนาอย�างน�อย 10 มม (25/64 นิ�ว) มาวางเร�ยงชิดกันให�เต็มท้ังหน�าตัดของตะแกรงเพ�อ่ใช�

แทนเข�ยงสำหรับการตัดด�วยใบตัด

   • ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเข�ยงเร�ยบ ได�ระดับท่ัวท้ังหน�าตัดและไม�มีเศษวัสดุตกค�าง

   • เปล่ียนแผ�นซิเมนต�บอร�ดท่ีใช�ทำเข�ยงอย�างน�อยวันละคร้ัง ความถ่ีในการเปล่ียนอาจเร็วข�น้/ช�าลง ข�น้อยู�กับปร�มาณงาน

และสภาพของเข�ยง ณ วันท่ีใช�งาน

2. ใบตัด

   • ใช�ใบตัดสำหรับพอร�ซเลนท่ีได�รับการรับรองจากบร�ษัท และลับคมใบตัดก�อนใช�งานทุกคร้ังเพ�อ่ให�ได�ประสิทธิผลของใบ

ตัดสูงสุด

   • เส�นผ�านศูนย�กลางของใบตัดต�องเหมาะสมกับรอบเคร�อ่ง (rpm) ของเคร�อ่งจักรท่ีใช�งาน

   • ปฏิบัติตามคำแนะนำด�านเทคนิคและค�าท่ีผู�ผลิตใบตัดแนะนำ (รอบเคร�อ่ง และความเร็วในการเดินใบตัด)

   • ใช�ปร�มาณน้ำหล�อเย็นให�เหมาะสมและเพ�ยงพอ (อย�างน�อย › 50 ลิตร/นาที หร�อ 13.2 แกลลอน/นาที)

3. ระบบตัดน้ำแรงดันสูง (Waterjet)

   • มุมท่ีเท�ากับหร�อเล็กกว�า 90° ต�องมีรัศมี  ≥ 5 มม. (3/16 นิ�ว)

การตั้งค�าในการตัด

1. ควรใช�ใบตัดชิ�นงานให�ได�ตามขนาดท่ีต�องการ ส�วนการเจาะอ�างและเจาะรูก�อกตัดด�วยน้ำแรงดันสูง (waterjet)

2. ทำการตัดให�ได�ตามขนาดก�อน จากน้ันจ�งเจาะอ�างและเจาะรูก�อกตามลำดับ

3. การตัดให�ได�ขนาดด�วยใบตัด (กรณีใช� waterjet ตัดให�ได�ขนาด ต�องใช�เส�นล�อ-Prevention line ด�วย)

   • ตัดทะลุท้ังความหนาของแผ�นในคราวเดียว (ห�ามแบ�งตัดทีละคร�ง่ความหนา)

   • เร��มตัดจากด�านยาวตามแนวร��วลวดลายท้ัง 2 ข�างก�อนจากน้ันจ�งตัดทางด�านขวาง  ในบางซีร�ส่�ท่ีมีร��วลวดลายเฉียงให�

      ตัดตามความยาวด�าน 3.2 เมตรของแผ�นก�อน

   • ใบตัดจะต�องลึกลงไปในเน้ือเข�ยงประมาณ 3 มม (1/8 นิ�ว) เพ�อ่ป�องกันป�ญหาบิ�นขอบล�าง

   • ในช�วงเร��มต�นและเม่ือใบตัดจะออกจากแผ�นหินประมาณ 150 มม.(6 นิ�ว) ให� ใช�ความเร็วเดินใบตัดท่ี 50%

   • ควรใช�ตัวล�อคแผ�น (fixer) ขนาดความกว�าง 50 มม. ทำจากไม�/หินหร�อวัสดุุ GEOLUXE® เอง ติดไว�ตรงทางออกเพ�อ่

      ป�องกันการบิ�นของชิ�นงานในจังหวะเดินใบตัดออกจากแผ�น

4. การเจาะอ�างและรูก�อกโดยใช� waterjet

   • เร��มด�วยการเจาะรูนำท่ีจ�ดเร��มต�นด�วยแรงดันต่ำ (piercing) แล�วจ�งเร��มตัดด�วยแรงดันสูง

   • วงร�นอกสุดจะต�องมีระยะห�างอย�างน�อย 10 มม (25/64 นิ�ว) จากเส�นขอบอ�าง

   • วงร�ท่ีอยู�ถัดเข�าไปด�านในต�องห�างจากวงร�ก�อนหน�า 70 มม (2 3/4 นิ�ว)

   • การตัดวงร�ต�าง ๆ ให�เร��มต�นจากวงร�ด�านในไปหาด�านนอกเสมอ

   • กำหนดให�จ�ดเร��มต�นและสิ�นสุดของเส�นท่ีจะตัดถัดไปต�องเข�าไปอยู�ข�างในวงร�ของเส�นท่ีตัดก�อนหน�าทุกคร้ังเพ�อ่ป�องกัน

      การส่ันสะเทือน
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- หลีกเล่ียงการเจาะอ�างบนแผ�นท�อปท่ีมีรูปทรงไม�สมมาตร หากจำเป�นควรตัดเป�นรูปทรงท่ีสมมาตรก�อน 

(เช�นทรงจตุรัสหร�อผ�นผ�า) จากน้ันทำการเจาะอ�างแล�วจ�งตัดแต�งเพ��มเติมให�เป�นรูปทรงไม�สมมาตรเป�นลำดับสุดท�าย

การตัดน้ำแรงดันสูง (Waterjet)

แรงดัน
ประเภท

อัตราป�อน อัตราป�อนทราย

ปอนด�/ตารางนิ�วเมกะปาสคาล ปอนด�/นาทีกก/นาที

10,000-15,00069-104

Cutting

Piercing 0.9-1.00.40-0.45

นิ�ว/นาทีมม/นาที

--

28,000-50,000190-340 0.9-1.00.40-0.456-12150-300

เคร�่องตัดแท�น+น้ำแรงดันสูง (Sawjet machine)

การตั้งค�าตัด

ค�าพารามิเตอร�ต�าง ๆ ที่แนะนำไว�ในคู�มือนี้ใช�เพ�่อเป�นแนวทางในการทำงานและอาจจะแตกต�างกันได�ตามสภาพ

เคร�่องจักร เคร�่องมือและสถานที่ของผู�ประกอบการแต�ละราย พนักงานควบคุมเคร�่องจำเป�นต�องปรับแต�งและหา

ค�าที่เหมาะสมที่สุดกับเง�่อนไขและสภาพการทำงานของตนเอง

ความเร็วในการเดินใบตัดที่แนะนำ

1200

1500

1800

2000

2200

2500

2800

รอบ/
นาที

เส�นผ�านศูนย�กลางใบตัด
300 มม (12 นิ�ว) 350 มม (14 นิ�ว) 400 มม (16 นิ�ว)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

450 มม (18 นิ�ว) 500 มม (20 นิ�ว)

 500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

 300-400 มม/นาที
(12-16 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

 500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

500-800 มม/นาที
(20-32 นิ�ว/นาที)

ประเภทการตัด
ความเร็วในการ

เดินใบตัด

การตัดเข�ามุม 45 องศา 200-400 8-16

มม./นาที นิ�ว/นาที

การตั้งค�าตัด

หมายเหตุ: - ขนาดทรายท่ีใช�งานในเคร�อ่ง waterjet อยู�ระหว�างเบอร� 60-120  สำหรับ GEOLUXE® แนะนำให�ใช�ทราย

                  เบอร� 80 

               - กรณีท่ีตัดด�วยแรงดันต่ำ ให�ลดความเร็วในการตัดลงโดยดูคุณภาพชิ�นงานท่ีตัดประกอบด�วย

คู�มือการออกแบบและการแปรรูป

แผ�นหิน GEOLUXE®

การตั้งค�าในการตัด

1st WCut

2nd WCut

การเจาะรูนำ A
การเจาะรูนำ B

การเจาะรูนำ C

3rd WCut

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

10 มม (25/64 นิ�ว)

70 มม (2  3/4 นิ�ว)

* ความยาวของระยะ piercing A,B,C ประมาณ 80-100 มม.

หมายเหตุ: 

- หลีกเล่ียงการเจาะอ�างบนแผ�นท�อปท่ีมีรูปทรงไม�สมมาตร หากจำเป�นควรตัดเป�นรูปทรงท่ีสมมาตรก�อน (เช�นทรงจตุรัสหร�อผ�นผ�า) 

จากน้ันทำการเจาะอ�างแล�วจ�งตัดแต�งเพ��มเติมให�เป�นรูปทรงไม�สมมาตรเป�นลำดับสุดท�าย

- ในการเจาะอ�างท่ีมีความกว�าง ≥ 700 มม (28 นิ�ว) โดยใช�เคร�อ่งตัดด�วยน้ำแรงดันสูง (waterjet) มีคำแนะนำดังต�อไปน้ี

           ใส�รอยต�อตรงกลางอ�าง

           กรณีไม�สามารถใส�รอยต�อควรใช�เทคนิคการตัดอ่ืน อาทิ ตัดด�วยเคร�อ่งมือ hand tools หร�อส�งแบบมาท่ี info@geoluxe.com  

           หร�อติดต�อ call center 02-5864155, 02-5865877 เพ�อ่หาร�อรายละเอียดและขอคำปร�กษาก�อนลงมือตัด


