ขอแนะนําในการใช อัลลอยทอง # 794 (18K / 20K-22K DEEP/ DARK YELLOW)
เราแนะนําใหผสมอัลลอยและทองบริสุทธิใ์ หเขากันดีกอนเพื่อนําไปหลอ
1) อุณหภูมหิ ลอมละลายเพื่อผสม (Melt Temperature for Alloying)
18K
1,070 - 1,080 ํC
20 - 22K
1,080 - 1,100 ํC
2) อุณหภูมหิ ลอมละลายเพื่อหลอ (Melt Temperature for Casting)
18K
1,000 - 1,010 ํC
20 - 22K
1,100 - 1,130 ํC
3) อุณหภูมปิ ูน (Flask Temperature)
ประเภทของงาน น้ําหนักชิ้นงาน
หลอเหวีย่ ง
หลอดูด
(KARAT)
(WEIGHT)
(CENTRIFUGAL CAST)
(VACUUM CAST)
18K

20K - 22K

เบา (Light)
524 - 538 ํC (975 - 1,000 ํF)
กลาง (Medium) 482 - 510 ํC (900 - 950 ํF)
หนัก (Heavy) 455 - 482 ํC (850 - 900 ํF)

621 - 677 ํC (1,150 - 1,250 ํF)
566 - 593 ํC (1,050 - 1,100 ํF)
482 - 538 ํC (900 - 1,000 ํF)

เบา (Light)
กลาง (Medium)
หนัก (Heavy)

705 - 732 ํC (1,300 - 1,350 ํF)
677 - 705 ํC (1,250 - 1,300 ํF)
621 - 649 ํC (1,150 - 1,200 ํF)

593 ํC (1,100 ํF)
566 ํC (1,050 Fํ )
538 ํC (1,000 Fํ )

4) การลางปูน (Quench Time) ตองพักเบาปูนไว 15 - 20 นาที กอนลงจุมลางน้ํา (After casting, wait
15 - 20 minutes before quenching flask)
5) การใชทองเกา (Reused) แนะนําใหใช - ทองและอัลลอยใหม (New alloy and fine gold) 50%
- ทองเกา (Old gold) 50%
6) คาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) : 18K - 15.32, 20K - 16.45, 22K - 17.76
7) หมายเหตุ : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของเครื่องหลอมละลาย
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ขอแนะนําในการใช อัลลอยทอง # 794 (18K / 20K-22K DEEP/ DARK YELLOW)
ยูไนเต็ด อัลลอยทอง สําหรับงานขึ้นงานมือ, งานรีดแผน, งานดึงลวด, งานปม และสามารถนําไปใชในงานหลอไดตามตองการ
การหลอมละลาย : การหลอมอัลลอยและทองใหเขากัน ควรเลือกใชเบาหลอมที่สะอาด โดยใสอัลลอยไวกนเบาและใสทองไว
ขางบน ใชอณ
ุ หภูมิหลอมละลายประมาณ 1,070-1,080 ํC สําหรับงาน 18K และ 1,100- 1,120 ํC สําหรับงาน 20K-22K
ควรระวังอยาใหความรอนสูงเกินไป และใหใสฟลัคซหรือเพงแซ (Boric acid flux) ชวยทําความสะอาดในขบวนการหลอมละลาย
ควรใชกานคนชวยคนใหน้ําโลหะเขากันดี (ใชกานคารบอนในกรณีที่หลอมดวยแกส, ใชกานควอซในกรณีที่หลอมดวยไฟฟา)
การเทราง : รางที่ใชควรเปาไฟใหรอน ทาน้ํามันหลอลื่น ควรเทน้ําโลหะลงรางอยางสม่ําเสมอ และชาลงในตอนปลายรางเพื่อ
ปองกันการหดตัวในสวนบนของแทงโลหะ
เวลาในการจุม น้ํา : จุมน้ําทันที แตสําหรับแทงทองที่มีน้ําหนักมาก ควรพักประมาณ 1 นาทีกอนจุมน้ํา เพื่อปองกันปญหาทองแตก
การรีด : กอนรีดควรทําความสะอาดแทงทอง ใหปราศจากออกไซด หรือฟลัคซ (เพงแซ) เมื่อรีดลดขนาดลงไปได 50% ควร
นําไปเผาหรืออบออน (Annealing) กอน จึงนําไปรีดลดขนาดตออีก 50% กอนนําไปเผาหรืออบออนอีกครั้ง ทําความสะอาด
แทงทองทุกครั้งหลังจากเผาหรืออบออน กอนรีดลดขนาดตอ
การเผาหรืออบออน : 675 ํC (1,250 ํF) นาน 20 นาที หลังจากเผาหรืออบออนแลว ใหนําแทงทองนั้นจุมน้ําทันทีและทําความ
สะอาดแทงทองใหปราศจากคราบออกไซด หรือฟลัคซ (เพงแซ)
การใชทองเกา : แนะนําใหใช ทองและอัลลอยใหม 50% และทองเกา 50%
คาความถวงจําเพาะ : 18K - 15.35, 20K - 16.48,

22K - 17.78

หมายเหตุ : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของเครื่องหลอมละลาย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูแทนจําหนายเพียงผูเดียว :
บริษัท ยูไนเต็ด พีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 427/15-16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 02-4400643, 02-4400673, 081-6948866, 081-7517384 โทรและแฟกซ : 02-8622344 E-mail : sales@unitedpmthailand.com

