ยูไนเต็ด อัลลอย # 850
มั่นใจคุณภำพ มั่นใจบริ กำร 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 # 850 เป็ นอัลลอยสำหรับงำนทองสีเหลือง 9K-14K Standard Yellow Color ซึง่ ได้ รับกำรพัฒนำคิดค้ น เพื่อใช้
สำหรับงำนขึ ้นมือ งำนรี ดแผ่น งำนดึงลวด และ งำนหล่อปกติ โดยอัลลอยนี ้ มีกำรแข็งตัวของน ้ำโลหะที่สม่ำเสมอ และ มีสว่ นผสม
ของโลหะเทคนิค เพื่อช่วยให้ โลหะสำมำรถยืดหยุ่นที่ดีมำกขึ ้น และ เพิ่มคุณภำพผิวงำนหล่อ ให้ เรี ยบ สวย เงำงำม มำกขึ ้น
1.) กำรหลอมละลำย : ควรหลอมละลำยทองและอัลลอยให้ เข้ ำกันดีก่อน โดยใส่อลั ลอยไว้ ก้นเบ้ ำ และ ใส่ทองไว้ ข้ำงบน ในเบ้ ำ
หลอมละลำยที่สะอำด โดยใช้ อณ
ุ หภูมิประมำณ 1,020 - 1,050 ํC และ ควรใส่ฟลัคซ์หรื อเพ่งแซ (Boric acid flux) ช่วยทำ
ควำมสะอำดในขบวนกำรหลอมละลำย ควรใช้ ก้ำนคนช่วยคนให้ น ้ำทองเข้ ำกันดี
2.) กำรเทรำง : รำงที่ใช้ ควรเป่ ำไฟให้ ร้อน ทำน ้ำมันหล่อลืน่ ควรเทน ้ำทองลงรำงอย่ำงสม่ำเสมอ และ ช้ ำลงในตอนปลำยรำงเพื่อ
ป้องกันกำรหดตัวในส่วนบนของแท่งทอง ควรเลือกใช้ รำงกลมสำหรับกำรดึงลวด และ รำงแนวตังส
้ ำหรับกำรรี ดแผ่น
3.) กำรจุ่มนำ้ : จุ่มน ้ำทันที แต่สำหรับแท่งทองที่มนี ้ำหนักมำก ควรพักประมำณ 1 นำทีก่อนจุ่มน ้ำ เพื่อป้องกันปั ญหำทองแตก
4.) กำรรี ด : ก่อนรี ดควรทำควำมสะอำดแท่งทอง ให้ ปรำศจำกออกไซด์ หรื อ ฟลัคซ์ (เพ่งแซ) เมื่อรี ดลดขนำดลงไปได้ 50% ควร
นำไปเผำหรื ออบอ่อน (Annealing) ก่อน จึงนำไปรี ดลดขนำดต่ออีก 50% ก่อนนำไปเผำหรื ออบอ่อนอีกครัง้ ทำควำมสะอำด
แท่งทองทุกครัง้ หลังจำกเผำหรื ออบอ่อน ก่อนรี ดลดขนำดต่อ
5.) กำรเผำหรื ออบอ่ อน : ใช้ อณ
ุ หภูมิประมำณ 675 ํC นำน 20 นำที ควรใช้ บอริ ค แอซิค เคลือบผิวแท่งทองก่อนนำเข้ ำเตำอบ
หลังจำกเผำหรื ออบอ่อนแล้ ว ให้ นำแท่งทองนันจุ
้ ่มน ้ำทันที ควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิอบอ่อนที่สงู เกินไป เพรำะอำจเป็ นสำเหตุของ
กำรเกิดพื ้นผิวเปลือกส้ ม หรื อ กำรแข็งตัวที่ไม่สมบูรณ์ในชิ ้นงำนสำเร็ จรู ปได้ กำรลดขนำดแต่ละครัง้ น้ อยเกินไป ทำให้ ต้องอบ
อ่อนบ่อยครัง้ เกินไป อำจทำให้ เกิดกำรแตกระหว่ำงกำรอบอ่อนได้
6.) กำรใช้ นำ้ กรด : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซัลฟลูโอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกำมะถัน
ควรสวมถุงมือยำง แว่นตำป้องกัน ระหว่ำงทำงำนร่วมกับกรด

7.) กำรใช้ ทองเก่ ำ : ทองและอัลลอยใหม่ 50% และ ทองเก่ำ 50% โดยทำควำมสะอำดโลหะเก่ำให้ ดี ก่อนนำมำใช้
8.) กำรเชื่อมนำ้ ประสำน : ยูไนเต็ด อัลลอยน ้ำประสำนทอง # 1SA, # 2SA และ # 3SA หรื อ น ้ำประสำนแผ่นสำเร็ จรู ป
9.) หมำยเหตุ : อุณหภูมิกำรหลอมละลำยอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมประเภทของเครื่ องหลอมละลำย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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