
Alumina Oxide







หนิเจยีรกลุ่ม ซลิิคอน คารไ์บด ์
Silicon Carbide

• GC (Green Silicon Carbide) เหมาะกบั 
Stainless คารไ์บด ์ แมพิ่มพผ์สมคารไ์บด์

• C (Black Cilicon Carbide) เหมาะกบั เหลก็หลอ่ 
อโลหะ aluminium alloy แมพิ่มพผ์สมคารไ์บด์





วิธีสั่งซื้อหินเจียร Grinding Wheel
•เลือกรูปทรงของหินเจียรที่ต้องการ เช่น ทรง 1A , 5A ,7A..
•เลือกสีของหินเจียรที่ต้องการ สีของหินเจียร แยกให้เห็นชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อ
การเลือกให้เหมาะสมกับ วัสดุและชนิดของงานที่ต้องการเจียร เช่น เจียรเหล็ก
skd ใช้สีขาว หากต้องการหินเจียรที่เจียรได้ครอบคลุมเหล็กหลายเกรด รวมไป
ถึงเหล็กแข็ง ใช้สีฟ้า ฯ
•เลือกขนาดของหินเจียร คือ ค่าความโตนอกของหิน outside diameter OD *
ค่าความหนา Thickness T* รูใน internal hole ID* ค่าความกว้างของบ่า P* 
ค่าความลึกของบ่าทั้ง2 ด้าน*F ,G
•เลือกความละเอียดของหินเจียร เช่น ใช้กินงานหยาบ และเร็ว เลือกใช้เบอร์
หยาบ #36,#46 ใช้กินปานกลาง ผิวงานสวย เลือกเบอร์ #60 ,#80 ใช้เก็บงาน
ละเอียด เน้นผิว เลือกเบอร์#100,#12



หินเจียรสีเทา A

•หนิเจยีรA คณุสมบตัิ
•เม็ดทรายมคีวามเหนยีวและทน
•ใชข้ดัวัสดทุีม่คีวามเหนยีวสงู
•ใชข้ดัเหล็กหลอ่ธรรมดา ตัง้แตข่ดัหยาบจนถงึขดัปานกลาง
•เหล็กทั่วไป เหล็กออ่น งานหลอ่ เหล็กเหนยีว เหล็กหลอ่

การเลอืกเบอรค์วามละเอยีดของหนิเจยีร A – อลมูเินยีมออกไซด์
เบอร ์24 – หยาบมาก เหมาะส าหรับงานขดั และตอ้งการเสร็จเร็ว
เบอร ์36 – หยาบ ส าหรับงานทีไ่มต่อ้งการความละเอยีดมาก
เบอร ์46 – กลาง ไมห่ยาบมาก และไมล่ะเอยีดมาก เหมาะกบังานทีใ่ชแ้ทน่หนิเจยีร 
และขดัดว้ยเครือ่งมอื
เบอร ์60 – ละเอยีด ส าหรับงานขดั ท าความสะอาด และลบมมุ
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หินเจียรสีเทา ขนาด 8นิ้ว 205X20X31.75mm.
หินเจียรเหล็ก A60P6V1A 205X20X31.75
ความโต :  8"(205mmm.)
ความสูง : 20mm.
รูเพลา : 1 1/4"(31.75mm )
สารเจียรเม็ดทราย : A60P6
เม็ดทราย : สีเทา A AluminaOxide
ความละเอียด Grit : เบอร์60 ละเอียดปานกลาง
ค่าความแข็ง : P
ค่าความพรุน : 6
รูปทรง : ทรงกลม 1A
การใช้งาน : ใช้ลับคม และเจียร ดอกสว่านคาร์บอน เหล็ก
เครื่องมือที่ไม่แข็งมาก เหล็กทั่วไป เหล็กหัวแดง

หินเจียรสีเทา ขนาด 8นิ้ว 
205X20X31.75mm
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หินเจียรสีขาว WA
หนิเจยีรสขีาว White Alumina Oxide

สารเจยีรPhoenix WA เทยีบ Norton 38A

คณุสมบตัขิองเม็ดทราย  เปราะ และแตกตวัเร็ว ขณะ
ขดัวสัดุ

เหมาะกบัการใชง้านเครือ่งมอืเหล็กกลา้ เหล็กไฮสปีด

งานเจยีรซึง่ตอ้งการผวิงานละเอยีด
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หินเจียรสีฟ้า DA

หนิเจยีรสีฟ้า สารเจยีรDA 

•เหมาะกับเจยีรเหลก็เคร่ืองมอื(Tool Steel)
ทุกชนิดทีไ่วต่อความร้อน

•ส่วนผสมของเมด็เกรน มีความคมกว่า และอัตรา
การสึกน้อยกว่าสขีาว(WA/38A)

•ราคาประหยัดกว่าการใช้สารเจยีรชนิดอืน่ ส าหรับ
เจยีรเหล็กแข็ง





หินเจียรสชีมพู PA

หินเจียรสีชมพู PA
สารเจียร PA สีชมพู Pink Alumina Oxide

Hardened carbon steel Alloy Steel 
Tool steel (SxxC,Scr,SK,SUH)

เหมาะกับเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ stainless
หล่อขึ้นรูปเหล็กไฮสปีด



หินเจียรสีเขยีว GC

หนิเจยีนัยสีเขยีว เป็นสารเจียรซิลคิอนคารไ์บด ์SIC 
99%
•ใชก้บัวสัดแุข็งเปราะ ปรมิาณการกดันอ้ยเป็นการขดั
กลางถึงขัน้ขดัละเอียด
•ใชใ้นงานที่ตอ้งการความเท่ียงตรง เหมาะกบัการ
ประยกุตใ์ชใ้นงานขดั
•ใชก้บังานประเภทกึ่งโลหะ คารไ์บด ์ทองเหลือง กระจก 
เซรามิกส์ ทองแดง
•เหมาะกบั Stainless คารไ์บด ์ แมพ่ิมพผ์สมคาร์
ไบด์





หินเจียรสีเลือดหมู DRA

หินเจียรสีเลือดหม ูสารเจียรDRA
เป็นการผสมของสารเจียรในกลุม่ของ 
Alumina Oxide
เพ่ือใหไ้ดค้ณุสมบตัิท่ีดีกวา่ WA

สมารถใชเ้จียรเหลก็ HSS. เหลก็แข็งได้
ดีกวา่ WA



หินเจียรสีส้ม 38A

หนิเจยีรสีส้ม 38A
สารเจยีร 38A สีส้ม(น า้ตาล) เป็นการผสม
ของสารเจียร2ชนิด เหมาะกบัเหลก็ชปุแข็งและส
แตนเลส คมกวา่ WA กินงานไดเ้รว็กวา่ และ
หนกักวา่

เหมาะกับHigh speed 
steel, skd11 , ป้อนค่า feed ได้
มาก



หินเจียรสีเทาควันบุหร่ี SA/32A

หินเจียรสีเทาควนับหุรี่ SA/32A
SA Single crystalline alumina สี
เทาควนับหุรี ่เทียบเท่า Norton 32A

ใชไ้ดด้ีกบั เหลก็แข็ง SKD-11 ชปุแข็ง เหลก็ท่ีมีค่า
ความแข็งมาก

Including Cr.W stainless steel 
Tool steel (SUS,SKH,SUH)

ปอ้นคา่ feed ไดม้าก เจียรแ์หง้ไดด้ี







หินเจียรสีเทาด า สารเจียร C

หนิเจยีรสีเทาด า สารเจยีร C
Black silicon carbide
Ceramics polishing Plastic 
Rubber Non-ferrous metals

เป็นสารเจียรประเภทเปราะแข็ง มกัประยกุใช้
กบังานขดัเหลก็หลอ่ และโลหะนอกกลุม่
เหลก็ หรอืวสัดปุระเภทอโลหะ เช่น เหลก็หลอ่
สีเทาเขม้ ทองเหลือง อลมูิเนียม อลัลอย



หินเพชร เจียรคาร์ไบด์



หนิเพชร ล้อเพชร ชนิดเรซินด์Resin Bond
หินเพชร ชนิดเรซินด์Resin Bond เป็นชนิดของ Bond ท่ีมีการใชง้านคอ่นขา้งสงู เพราะBond 
ชนิดนีไ้ม่แข็ง หรอืน่ิมจนเกินไป สามารถใชไ้ดด้ี กบัเครือ่งธรรมดา เจียรแหง้ และเครือ่ง CNC
เพชร Diamond เป็นวสัดท่ีุมีความแข็ง มากท่ีสดุ ใชก้บังานคารไ์บด ์Carbide และอโลหะ 
(Ceramic เพชร พลอย เฟอรไ์รทฯ์) นอกจากนีย้งัสามารถประยกุตใ์ชก้บังานเจียรครอบคลมุทกุประเภท
งานเจียร

หินเพชร ลอ้เพชรเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ ์SuperAbrasive ท่ีใชก้นัมากท่ีสดุ ลอ้เหลา่นีส้ว่นใหญ่ใช้
ส  าหรบัการเจียรโลหะผสมเหลก็ ทงัสเตนคารไ์บด ์และวสัดท่ีุไม่ใช่โลหะท่ีแข็งและเปราะ

ลอ้เพชรใชใ้นการเจียรคารไ์บด ์เซรามิก อลมิูนา ควอตซ ์พลาสมาสเปรย ์คอมโพสิต และวสัดท่ีุมีความ
หนาแน่นสงูอื่นๆ อีกมากมาย เพชรธรรมชาติ จะเกิด ความเสียหายจากความรอ้นที่ 1300F

ดงันัน้จงึมีการน าเพชรสงัเคราะหม์าใชท้ดแทน และยงัใหร้าคาท่ีต ่ากวา่อีกดว้ย โดยในปัจจบุนัเพชร
สงัเคราะห ์สามารถเคลือบทองแดง เคลือบนิกเกิล หรอืเคลือบ UN ไดห้ลายขนาดและรูปทรง

ในการใชง้านสว่นใหญ่ เพชรสงัเคราะหแ์ละเพชรธรรมชาติ ควรใช ้เจียรแบบใชน้  า้หลอ่เย็นสงัเคราะห์
มากกวา่แบบแหง้ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ





















เพชรแต่งหินชนิดเพชรรวม BD4







ขัดเงา







หินขัดใยเซรามิค Ceraton ,Xbc





ลูกขัดสักหลาด แกน3 มิล

ลกูขดัสกัหลาด แกน 3mm.,

Felt Polishing Bobs 3 mm. 
ส าหรบัขดัเงา
สามารถใชข้ดัเงาชิน้งานเลย หรอืใชร้ว่มกบัครีมขดั
เพชร ใชข้ดังาน finish (the perfect 
"mirror" finishing) มีใหเ้ลือกหลายรูปทรง 
และหลายความน่ิมแข็ง





สักหลาดกลม



หินขัด Boride

สีน า้ตาล เป็นหินใชข้ดัแม่พิมพท่ี์ผา่นการสปารด์ว้ยเครือ่ง E.D.M

สีครมีงาชา้ง เป็นหินท่ีมีน า้มนัอยูใ่นตวัเวลาใชง้านไมต่อ้งใชน้  า้มนั
ส าหรบัขดัแม่พิมพท่ี์ผา่นการ สปารด์ว้ยเครือ่ง E.D.M. ไดดี้



หินแท่งสีเขียวสามเหลี่ยม

การใช้งาน : ใชข้ดัเหลก็ ขดัสแตนเลส เซรามิค คารไ์บด ์ขดังานแม่พิมพ์



ครีมเพชรขัดเงา Diamond 
Compound (Best Diamond)



การใชง้าน : ใชไ้ดก้บั แกว้ 
เซรามิคหินควอรตส์ งาน
คารไ์บด ์ขดัวสัดทุี่มีความ
แข็งสงู ขดัเครือ่งมือทกุ 
ชนิด ใชข้ดัเงาหลงัจากขดั
ดว้ยหินน า้มนัหรอื 
Super Stone


