ยูไนเต็ด อัลลอย # 636
มั่นใจคุณภำพ มั่นใจบริกำร มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัลลอย”
ยูไนเต็ด อัลลอย เป็ นอัลลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวแตกต่ำงไปจำกอัลลอยอื่น ๆ ซึง่ นอกเหนือจำกกำรมีสว่ นประกอบของ
สำรดิออกซิไดซ์เซอร์ และ เกรนรี ไฟน์เนอร์ แล้ ว โลหะที่ใช้ เป็ นส่วนผสมในอัลลอย จะมีควำมบริ สทุ ธิ์สงู สุด ประกอบด้ วยควำม
เข้ มงวดในกำรควบคุมคุณภำพ ทำให้ ยูไนเต็ด อัลลอย สำมำรถลดปั ญหำในกำรผลิต และ ให้ คณ
ุ ภำพของชิ ้นงำนที่เหนือกว่ำ

ยูไนเต็ด อัลลอย # 636 เป็ นอัลลอยสำหรับงำนทองสีชมพู 18K Dark Pink Gold Color ซึง่ ได้ รับกำรพัฒนำคิดค้ น เพื่อใช้
สำหรับงำนหล่อปกติ และ งำนขึ ้นมือ (hand-made) งำนรี ดแผ่น งำนดึงลวด โดยอัลลอยนี ้ มีสว่ นผสมของโลหะเทคนิค ช่วย
ลดปัญหำกำรแตกร้ ำวได้ ดี และ มีกำรแข็งตัวของน ้ำโลหะที่สม่ำเสมอ เพิ่มคุณภำพผิวงำนหล่อ ให้ เรี ยบ สวย เงำงำม มำกขึ ้น
แนะนำให้ ผสมอัลลอยและทองบริสุทธิ์ให้ เข้ ำกันดีก่อนเพื่อนำไปหล่ อ
1.) อุณหภูมิหลอมละลำยเพื่อผสม (Melt Temperature for Alloying)
2.) อุณหภูมิหลอมละลำยเพื่อหล่ อ (Melt Temperature for Casting)
3.) อุณหภูมิปูน (Flask Temperature)
ประเภทของงำน นำ้ หนักชิน้ งำน
หล่ อเหวี่ยง

1,040 - 1,050 ํC
1,030 - 1,050 ํC
หล่ อดูด

(KARAT)

(WEIGHT)

(CENTRIFUGAL CAST)

(VACUUM CAST)

18K

เบำ (Light)
กลำง (Medium)
หนัก (Heavy)

530 - 550 ํC
490 - 520 ํC
450 - 480 ํC

620 - 680 ํC
550 - 590 ํC
480 - 540 ํC

4.) กำรล้ ำงปูน (Quench Time) : ต้ องพักเบ้ ำปูนไว้ 5 นำที ก่อนลงจุม่ ล้ ำงน ้ำ
โดยจุม่ ก้ นเบ้ ำลงในน ้ำก่อนนำน 1 นำที แล้ วจึงจุม่ ล้ ำงทังเบ้
้ ำ

5.) กำรใช้ นำ้ กรด (Pickling) : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซัลฟลูโอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกำมะถัน
ควรสวมถุงมือยำง แว่นตำป้องกัน ระหว่ำงทำงำนร่วมกับกรด

6.) กำรใช้ ทองเก่ ำ (Re-using) : ทองและอัลลอยใหม่ 50% ทองเก่ำ 50% โดยทำควำมสะอำดโลหะเก่ำให้ ดี ก่อนนำมำใช้
7.) ค่ ำควำมถ่ วงจำเพำะ (Specific gravity) : 18K - 14.96
8.) กำรเชื่อมนำ้ ประสำน (Soldering) : ยูไนเต็ด อัลลอยน ้ำประสำน # 11SA, # 12SA หรื อ น ้ำประสำนแผ่นสำเร็ จรูป
เครื่ องเชื่อมเลเซอร์ สำหรับควำมต้ องกำรสีแดง/ชมพู ที่เหมือนกับชิ ้นงำน
9.) หมำยเหตุ (Notes) : อุณหภูมิกำรหลอมละลำยอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมประเภทของเครื่ องหลอมละลำย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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