เคร�่องตัดน้WATERJET
ำแรงดันสูง (Waterjet)

เคร�่องตัดแทน (Bridge Saw)

สิ�งที่ควรตรวจสอบกอนเร��มงาน

สิ�งที่ควรตรวจสอบกอนเร��มงาน
1. ตรวจสอบเข�ยงใหมีขนาดใหญเพ�ยงพอจะรองรับชิ�นงานไดทั้งแผน และอยูในสภาพพรอมใชงาน คือไดระดับ ผ�วหนา
เร�ยบ มั่นคงและไมมีเศษวัสดุจากงานอื่นตกคางบนเข�ยง
2. เลือกใชเฉพาะใบตัดพอรซเลนที่ไดรับการรับรองจากบร�ษัทวาเหมาะสำหรับตัด GEOLUXE® ดูรายละเอียดเพ��มเติมไดที่
คูมือการออกแบบและแปรรูป
3. ใชน้ำหลอเย็นใบตัดทั้ง 2 ดานใหเพ�ยงพอ (อยางนอย 50 ลิตรหร�อ 13.2 แกลลอน/นาที)
4. ในกรณีมุมเล็กกวาหร�อเทากับ 90 องศา ควรใสคารัศมีอยางนอย 5 มม.(3/16 นิ�ว)
5. หลีกเลี่ยงการตัดผาคร�่งกลางแผนที่ความกวางมากกวาหร�อเทากับ 700 มม.(28 นิ�ว) กรณีที่จำเปนตองตัดใหเผ�่อระยะ
ไวสำหรับปรับแตงชิ�นงาน

การตั้งคา (Parameters)
300 มม (12 นิว� )

350 มม (14 นิว� )

400 มม (16 นิว� )

300-400 มม/นาที
(12-16 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที
1500
(12-16 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที
1800
(12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2000
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2200 (12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2500 (20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
1200

2800

450 มม (18 นิว� )

การตั้งคาในการตัด
500 มม (20 นิว� )

300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที)

ประเภทการตัด
การตัดเอียง 45 องศา

มม./นาที นิ�ว/นาที

ความเร็วในการตัด

แรงดันน้ำ
ประเภท
เจาะรู
(Piercing)
ตัด

เมกะปาสคาล ปอนด/ตารางนิ�ว

มม/นาที

นิ�ว/นาที

กก/นาที

ปอนด/นาที

69-104

10,000-15,000

-

-

0.40-0.45

0.9-1.0

190-340

28,000-50,000

150-300

6-12

0.40-0.45

0.9-1.0

หมายเหตุ: - ขนาดทรายทีใ่ ชงานในเคร�อ่ ง waterjet อยูร ะหวางเบอร 60-120 สำหรับ
แนะนำใหใชทรายเบอร 80
- กรณีทต่ี ดั ดวยแรงดันน้ำต่ำ ใหลดความเร็วในการตัดลงโดยดูคณ
ุ ภาพชิน� งานทีต่ ดั ประกอบดวย

การตั้งคาในการตัด
1. การตัดเปนเสนตรงดวย waterjet ใหทำเสนลอขนาด 300 มม (12 นิว� ) หางจากเสนตัดจร�งประมาณ 2.5-7.5 มม
(3/32-19/64 นิว� ) บร�เวณทางออก
2.5 มม
(3/32 นิ�ว)

2.5 มม
(3/32 นิ�ว)
300

300 มม (12 นิ�ว)

เสนลอ
เสนตัด

แผนหิน

300 มม (12 นิ�ว)

เสนลอ
เสนตัด

2. เร�ม� ตัดจากดานยาวตามแนวร�ว� ลวดลายทัง้ 2 ขางกอน จากนัน้ จ�งตัดทางดานขวาง ในบางซีรส่� ท ม่ี รี ว� ลวดลายเฉียง
ใหตดั ตามความยาวดาน 3.2 เมตรของแผนกอน

การเจาะอาง
R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

70 มม (2 3/4 นิ�ว)

2nd WCut

ตัวลอคแผน

เข�ยง

ใชตัวลอคแผนทำจากไม

ใบความเร็วในการเดินใบตัดที่ 50%

150 มม (6 นิว� ) หินหร�อวัสดุGEOLUXE )
®

ติดไวตรงทางออกของใบ
ตัดเพ�่อปองกันชิ�นงานบิ�น

ใบความเร็วในการเดินใบตัดที่ 50%

150 มม (6 นิว� )
ตัวลอคแผน

คูมือการออกแบบและการแปรรูปแผนหิน GEOLUXE

®

Version 3 / 2019

Min.= 50 มม (2 นิว� )

ความเร็วในการเดินเคร�่อง

มม

นิ�ว

รอบ/นาที

มม/นาที

นิ�ว/นาที

35

1 3/8

1800-2000

20

3/4

ความเร็วรอบ

ความเร็วในการเดินเคร�่อง

มม

นิ�ว

รอบ/นาที

มม/นาที

นิ�ว/นาที

23

29/32

4500-6000

150-200

6-8

ประเภท

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

1
2
3
4
5
6

เหล็ก
เหล็ก
เหล็ก
ขัดมัน
ขัดมัน
ขัดมัน

3rd WCut

ตัวลอคแผน

ความเร็วรอบ

หัวเจ�ยร

การเจาะรูนำ C

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)
แผนหิน

เสนผานศูนยกลาง
ของเคร�่องมือ

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

การเจาะรูนำ A
การเจาะรูนำ B

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

การตั้งคา (Parameters)
หัวเจาะ (Core drill bit)

ใชความเร็วในการเดินเคร�่องที่ 50%
ในชวงเร��มกัดและเมื่อหัวกัดกำลังออก
จากแผน

หินเจ�ยรบัว (Profiling tools)

10 มม (25/64 นิ�ว)

1st WCut

เข�ยง

4. กรณีทช่ี น�ิ งานแตกมักเกิดจากการทีแ่ ผนขยับระหวางการตัด-เจาะ-เจ�ยร เนือ่ งจากมีตวั ดูดรองรับนอยเกินไปและแรงดูด
สูญญากาศไมเพ�ยงพอ
5. ชิน� งานทีต่ ดั /เจาะออกจากแผนจะตองมีตวั ดูดรองรับเพ�อ่ ปองกันการแตก/บิน� ทีข่ อบอางเมือ่ ชิน� งานขาดออกจากแผน
6. มุมทีเ่ ทากับหร�อเล็กกวา 90° ตองมีรศั มี ≥ 5 มม. (3/16 นิว� )

เสนผานศูนยกลาง
ของเคร�่องมือ

3200 มม (126 นิ�ว)

ใบตัด
แผนหิน

2. ฉีดน้ำหลอเย็นตรงบร�เวณโดยรอบหัวตัด-เจาะ-เจ�ยรอยางเพ�ยงพอ
3. จัดเร�ยงตัวดูดสูญญากาศใหครอบคลุมพ�น้ ทีท่ ว่ั แผน โดยเฉพาะจ�ดทีม่ เี นือ้ นอยและมีความเสีย่ งจะขยับ เพ�อ่ รองรับและ
ยึดแผนหินใหมน่ั คงระหวางทีเ่ คร�อ่ งจักรทำงาน รวมทัง้ ตรวจสอบสายลม ขอตอตางๆ ใหแนนและดูวา ตัวดูดสูญญากาศ
ทำงานถูกตอง

หัวกัด (Finger bit)

คำแนะนำในการตัด
1. ตัดทะลุทั้งความหนาของแผนในคราวเดียว (หามแบงตัดทีละคร�่งความหนา)
2. เร��มตัดจากดานยาวตามแนวร��วลวดลายทั้ง 2 ขางกอน จากนั้นจ�งตัดทางดานขวาง ในบางซีร�่สที่มีร�วลวดลายเฉียงให
ตัดตามความยาวดาน 3.2 เมตรของแผนกอน
3. ใบตัดตองลึกลงไปในเนื้อเข�ยงประมาณ 3 มม. (1/8 นิ�ว) เพ�่อลดปญหารอยบิ�นลาง
4. เร��มตัดจากดานนอกแผนเขาไปขางในแผน
5. ในชวงเร��มตนและเมื่อใบตัดจะออกจากแผนหินประมาณ 150 มม.(6 นิ�ว) ใหเดินความเร็วใบตัดที่ 50%
6. ควรใชตัวลอคแผน (fixer) ขนาดความกวาง 50 มม. ทำจากไม/หินหร�อวัสดุ GEOLUXE® เอง ติดไวตรงทางออกเพ�่อ
ปองกันการบิ�นของชิ�นงานในจังหวะเดินใบตัดออกจากแผน

1. ใชชดุ หัวตัด-เจาะ-เจ�ยรซง่ึ ไดรบั การรับรองจากบร�ษทั แลววาออกแบบมาเพ�อ่ ใชสำหรับวัสดุ GEOLUXE® โดยเฉพาะ

ตำแหนงของตัวดูดสูญญากาศ

300

ในกรณีที่เคร�่องจักรมีความเร็วรอบ (rpm) ต่ำกวา
คาที่กำหนดไว ใหลดความเร็วในการเดินใบตัดลงให
เหลือต่ำกวา 400 มม./นาที (<16 นิ�ว/นาที)

อัตราปอนทราย

GEOLUXE®

200-400 8-16

ความเร็วในการเดินใบตัดอาจจะแตกตางจากที่ตาราง
แนะนำไว ข�้นอยูกับยี่หอใบตัดที่เลือกใชงาน(ดูรายชื่อ
ผูขายใบตัดที่ไดรับการรับรองจากบร�ษัทในเว็บไซด)
กรุณาอางอิงและปฏิบัติตามขอแนะนำเทคนิคของ
ผูขายใบตัดดังกลาว
เสนผานศูนยกลางของใบตัดตองสอดคลองกับ
ความเร็วรอบของเคร�่องจักร (rpm) ตามที่ระบุไวใน
ตารางขางตน

500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที)

การตั้งคา (Parameters)

(Cutting)

ความเร็วในการ
เดินใบตัด

สิ�งที่ควรตรวจสอบกอนเร��มงาน

1. ระดับน้ำในแทงคควรต่ำกวาระดับของตะแกรงดานบนประมาณ 20-30 มม (3/4 – 1 3/16 นิว� ) เพ�อ่ ใหไดคณ
ุ ภาพรอย
ตัดบร�เวณใตแผนทีด่ ี
2. ตะแกรงจะตองอยูใ นสภาพดีและไดระดับเสมอกันทัง้ หนาตัด
3. มุมทีเ่ ทากับหร�อเล็กกวา 90° ตองมีรศั มี ≥ 5 มม. (3/16 นิว� )

1400 มม (55 นิ�ว)

ความเร็วในการเดินใบตัดที่แนะนำ
เสนผานศูนยกลางใบตัด
รอบ/
นาที

เคร�่องตัดซีเอ็นซี (CNC)

1. เร�ม� ดวยการเจาะรูนำทีจ่ ด� เร�ม� ตนดวยแรงดันต่ำ (piercing) แลวจ�งเร�ม� ตัดดวยแรงดันสูง
2. วงร�นอกสุดจะตองมีระยะหางอยางนอย 10 มม (25/64 นิว� ) จากเสนขอบอาง
3. วงร�ทอ่ี ยูถ ดั เขาไปดานในตองหางจากวงร�กอ นหนา 70 มม (2 3/4 นิว� )
4. การตัดวงร�ตา งๆ ใหเร�ม� ตนจากวงร�ดา นในไปหาดานนอกเสมอ
5. กำหนดใหจด� เร�ม� ตนและสิน� สุดของเสนทีจ่ ะตัดถัดไปตองเขาไปอยูข า งในวงร�ของเสนทีต่ ดั กอนหนาทุกครัง้ เพ�อ่ ปองกันการ
สัน่ สะเทือน
หมายเหตุ:
- หลีกเลีย่ งการเจาะอางบนแผนทอปทีม่ รี ปู ทรงไมสมมาตร หากจำเปนควรตัดเปนรูปทรงทีส่ มมาตรกอน (เชนทรงจตุรสั หร�อผ�นผา)
จากนัน้ ทำการเจาะอางแลวจ�งตัดแตงเพ�ม� เติมใหเปนรูปทรงไมสมมาตรเปนลำดับสุดทาย
- ในการเจาะอางทีม่ คี วามกวาง ≥ 700 มม (28 นิว� ) โดยใชเคร�อ่ งตัดดวยน้ำแรงดันสูง (waterjet) มีคำแนะนำดังตอไปนี้
ใสรอยตอตรงกลางอาง
กรณีไมสามารถใสรอยตอควรใชเทคนิคการตัดอืน่ อาทิ ตัดดวยเคร�อ่ งมือ hand tools หร�อสงแบบมาที่ info@geoluxe.com
หร�อติดตอ call center 02-5864155, 02-5865877 เพ�อ่ หาร�อรายละเอียดและขอคำปร�กษากอนลงมือตัด

ความเร็วในการเดินเคร�่อง

ความเร็วรอบ

มม/นาที

นิ�ว/นาที

รอบ/นาที

1000
1000
1000
800
800
800

40

4500
4500
4500
2400
2400
2400

40

40
32
32
32

การเจาะอาง
1. จัดเร�ยงตัวดูดสูญญากาศใหครอบคลุมพ�น้ ทีท่ ว่ั แผน โดยเฉพาะจ�ดทีม่ เี นือ้ นอยและมีความเสีย่ งจะขยับ เชน บร�เวณ
ขอบอาง
2. ตรวจสอบใหมน่ั ใจวาตัวดูดสูญญาอากาศยึดชิน� งานไดแนนหนา ไมขยับ
3. คาแรงดูด (vacuum pressure) ทีเ่ หมาะสมอยูใ นชวง (-0.6)-(-1) บาร
4. เจาะรูโดยใชหวั เจาะ (core drill bit) จากนัน้ ใชหวั กัด (finger bit) กัดตามรูปทรงของอาง
5. การเจาะรูกอ กหร�อชองสบูใ หวางแผนหิน “หงายหนาข�น้ ” เพ�อ่ ไมใหเกิดปญหาบิน� บนผ�วหนาชิน� งาน
2nd cutting
1st drill

หมายเหตุ:
หลีกเลีย่ งการเจาะอางบนแผนทอปทีม่ รี ปู ทรงไมสมมาตร
หากจำเปนควรตัดเปนรูปทรงทีส่ มมาตรกอน (เชนทรง
จตุรสั หร�อผ�นผา) จากนัน้ ทำการเจาะอางแลวจ�งตัดแตง
เพ�ม� เติมใหเปนรูปทรงไมสมมาตรเปนลำดับสุดทาย

เคร�่องตัดแทน+น้ำแรงดันสูง (Sawjet machine)

เคร�่องตัดแทน+น้ำแรงดันสูง (Sawjet machine)
การตั้งคาในการตัด

สิ�งที่ควรตรวจสอบกอนเร��มงาน
1. แทงคนำ้ และเข�ยง
• ระดับน้ำในแทงคตอ งอยูต ำ่ กวาระดับของตะแกรงดานบนประมาณ 20-30 มม (3/4 – 1 3/16 นิว� ) เพ�อ่ ใหไดคณ
ุ ภาพ
รอยตัดใตแผนทีด่ ี
• ตะแกรงจะตองอยูใ นสภาพดีและไดระดับเสมอกันทัง้ หนาตัด
• นำแผนซิเมนตบอรดความหนาอยางนอย 10 มม (25/64 นิว� ) มาวางเร�ยงชิดกันใหเต็มทัง้ หนาตัดของตะแกรงเพ�อ่ ใช
แทนเข�ยงสำหรับการตัดดวยใบตัด
• ตรวจสอบใหแนใจวาเข�ยงเร�ยบ ไดระดับทัว่ ทัง้ หนาตัดและไมมเี ศษวัสดุตกคาง
• เปลีย่ นแผนซิเมนตบอรดทีใ่ ชทำเข�ยงอยางนอยวันละครัง้ ความถีใ่ นการเปลีย่ นอาจเร็วข�น้ /ชาลง ข�น้ อยูก บั ปร�มาณงาน
และสภาพของเข�ยง ณ วันทีใ่ ชงาน
2. ใบตัด
• ใชใบตัดสำหรับพอรซเลนทีไ่ ดรบั การรับรองจากบร�ษทั และลับคมใบตัดกอนใชงานทุกครัง้ เพ�อ่ ใหไดประสิทธิผลของใบ
ตัดสูงสุด
• เสนผานศูนยกลางของใบตัดตองเหมาะสมกับรอบเคร�อ่ ง (rpm) ของเคร�อ่ งจักรทีใ่ ชงาน
• ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำดานเทคนิคและคาทีผ่ ผู ลิตใบตัดแนะนำ (รอบเคร�อ่ ง และความเร็วในการเดินใบตัด)
• ใชปร�มาณน้ำหลอเย็นใหเหมาะสมและเพ�ยงพอ (อยางนอย › 50 ลิตร/นาที หร�อ 13.2 แกลลอน/นาที)
3. ระบบตัดน้ำแรงดันสูง (Waterjet)
• มุมทีเ่ ทากับหร�อเล็กกวา 90° ตองมีรศั มี ≥ 5 มม. (3/16 นิว� )

1. ควรใชใบตัดชิน� งานใหไดตามขนาดทีต่ อ งการ สวนการเจาะอางและเจาะรูกอ กตัดดวยน้ำแรงดันสูง (waterjet)
2. ทำการตัดใหไดตามขนาดกอน จากนัน้ จ�งเจาะอางและเจาะรูกอ กตามลำดับ
3. การตัดใหไดขนาดดวยใบตัด (กรณีใช waterjet ตัดใหไดขนาด ตองใชเสนลอ-Prevention line ดวย)
• ตัดทะลุทง้ั ความหนาของแผนในคราวเดียว (หามแบงตัดทีละคร�ง่ ความหนา)
• เร�ม� ตัดจากดานยาวตามแนวร�ว� ลวดลายทัง้ 2 ขางกอนจากนัน้ จ�งตัดทางดานขวาง ในบางซีรส่� ท ม่ี รี ว� ลวดลายเฉียงให
ตัดตามความยาวดาน 3.2 เมตรของแผนกอน
• ใบตัดจะตองลึกลงไปในเนือ้ เข�ยงประมาณ 3 มม (1/8 นิว� ) เพ�อ่ ปองกันปญหาบิน� ขอบลาง
• ในชวงเร�ม� ตนและเมือ่ ใบตัดจะออกจากแผนหินประมาณ 150 มม.(6 นิว� ) ให ใชความเร็วเดินใบตัดที่ 50%
• ควรใชตวั ลอคแผน (fixer) ขนาดความกวาง 50 มม. ทำจากไม/หินหร�อวัสดุุ GEOLUXE® เอง ติดไวตรงทางออกเพ�อ่
ปองกันการบิน� ของชิน� งานในจังหวะเดินใบตัดออกจากแผน
4. การเจาะอางและรูกอ กโดยใช waterjet
• เร�ม� ดวยการเจาะรูนำทีจ่ ด� เร�ม� ตนดวยแรงดันต่ำ (piercing) แลวจ�งเร�ม� ตัดดวยแรงดันสูง
• วงร�นอกสุดจะตองมีระยะหางอยางนอย 10 มม (25/64 นิว� ) จากเสนขอบอาง
• วงร�ทอ่ี ยูถ ดั เขาไปดานในตองหางจากวงร�กอ นหนา 70 มม (2 3/4 นิว� )
• การตัดวงร�ตา ง ๆ ใหเร�ม� ตนจากวงร�ดา นในไปหาดานนอกเสมอ
• กำหนดใหจด� เร�ม� ตนและสิน� สุดของเสนทีจ่ ะตัดถัดไปตองเขาไปอยูข า งในวงร�ของเสนทีต่ ดั กอนหนาทุกครัง้ เพ�อ่ ปองกัน
การสัน่ สะเทือน

คูมือการออกแบบและการแปรรูป
แผนหิน GEOLUXE®
Version 3 / 2019

10 มม (25/64 นิ�ว)
R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

การตั้งคาตัด
การตั้งคาตัด

ความเร็วในการเดินใบตัดที่แนะนำ
เสนผานศูนยกลางใบตัด
รอบ/
นาที

300 มม (12 นิว� )

350 มม (14 นิว� )

400 มม (16 นิว� )

300-400 มม/นาที
(12-16 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที
1500
(12-16 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที
1800
(12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2000
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2200 (12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
2500 (20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
1200

450 มม (18 นิว� )

500 มม (20 นิว� )

300-400 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(12-16 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที 500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที) (20-32 นิว� /นาที)
500-800 มม/นาที
(20-32 นิว� /นาที)

ประเภทการตัด

การเจาะรูนำ C

200-400 8-16
3rd WCut

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

* ความยาวของระยะ piercing A,B,C ประมาณ 80-100 มม.
- หลีกเลีย่ งการเจาะอางบนแผนทอปทีม่ รี ปู ทรงไมสมมาตร หากจำเปนควรตัดเปนรูปทรงทีส่ มมาตรกอน
(เชนทรงจตุรสั หร�อผ�นผา) จากนัน้ ทำการเจาะอางแลวจ�งตัดแตงเพ�ม� เติมใหเปนรูปทรงไมสมมาตรเปนลำดับสุดทาย

การตัดน้ำแรงดันสูง (Waterjet)
การตั้งคาในการตัด
แรงดัน
เมกะปาสคาล ปอนด/ตารางนิ�ว

การเจาะรูนำ A
การเจาะรูนำ B

มม./นาที นิ�ว/นาที

การตัดเขามุม 45 องศา

R ≥ 5 มม (3/16 นิ�ว)

1st WCut

ความเร็วในการ
เดินใบตัด

500-800 มม/นาที
2800 (20-32 นิว� /นาที)

ประเภท

70 มม (2 3/4 นิ�ว)

2nd WCut

อัตราปอน

อัตราปอนทราย

มม/นาที

นิ�ว/นาที

กก/นาที

ปอนด/นาที

Piercing

69-104

10,000-15,000

-

-

0.40-0.45

0.9-1.0

Cutting

190-340

28,000-50,000

150-300

6-12

0.40-0.45

0.9-1.0

หมายเหตุ: - ขนาดทรายทีใ่ ชงานในเคร�อ่ ง waterjet อยูร ะหวางเบอร 60-120 สำหรับ GEOLUXE® แนะนำใหใชทราย
เบอร 80
- กรณีทต่ี ดั ดวยแรงดันต่ำ ใหลดความเร็วในการตัดลงโดยดูคณ
ุ ภาพชิน� งานทีต่ ดั ประกอบดวย

หมายเหตุ:
- หลีกเลีย่ งการเจาะอางบนแผนทอปทีม่ รี ปู ทรงไมสมมาตร หากจำเปนควรตัดเปนรูปทรงทีส่ มมาตรกอน (เชนทรงจตุรสั หร�อผ�นผา)
จากนัน้ ทำการเจาะอางแลวจ�งตัดแตงเพ�ม� เติมใหเปนรูปทรงไมสมมาตรเปนลำดับสุดทาย
- ในการเจาะอางทีม่ คี วามกวาง ≥ 700 มม (28 นิว� ) โดยใชเคร�อ่ งตัดดวยน้ำแรงดันสูง (waterjet) มีคำแนะนำดังตอไปนี้
ใสรอยตอตรงกลางอาง
กรณีไมสามารถใสรอยตอควรใชเทคนิคการตัดอืน่ อาทิ ตัดดวยเคร�อ่ งมือ hand tools หร�อสงแบบมาที่ info@geoluxe.com
หร�อติดตอ call center 02-5864155, 02-5865877 เพ�อ่ หาร�อรายละเอียดและขอคำปร�กษากอนลงมือตัด

คาพารามิเตอรตาง ๆ ที่แนะนำไวในคูมือนี้ใชเพ�่อเปนแนวทางในการทำงานและอาจจะแตกตางกันไดตามสภาพ
เคร�่องจักร เคร�่องมือและสถานที่ของผูประกอบการแตละราย พนักงานควบคุมเคร�่องจำเปนตองปรับแตงและหา
คาที่เหมาะสมที่สุดกับเง�่อนไขและสภาพการทำงานของตนเอง
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