ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S86
มั่นใจคุณภาพ มั่นใจบริการ มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัลลอย”
ยูไนเต็ด อัลลอย เป็ นอัลลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไปจากอัลลอยอื่น ๆ ซึง่ นอกเหนือจากการมีสว่ นประกอบของ
สารดิออกซิไดซ์เซอร์ และ เกรนรี ไฟน์เนอร์ แล้ ว โลหะที่ใช้ เป็ นส่วนผสมในอัลลอย จะมีความบริ สทุ ธิ์สงู สุด ประกอบด้ วยความ
เข้ มงวดในการควบคุมคุณภาพ ทําให้ ยูไนเต็ด อัลลอย สามารถลดปั ญหาในการผลิต และ ให้ คณ
ุ ภาพของชิ ้นงานที่เหนือกว่า
ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S86 เป็ นเงินสําเร็ จพร้ อมหล่อ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหนือกว่าเงินสเตอลิง่ ทัว่ ไป โดยได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กา มีสว่ นผสมโลหะเทคนิค เพื่อช่วยต้ านทานการหมอง (Tarnish Resistance) ช่วยทําให้ สามารถ
ต้ านทานการหมองยาวนานดีมาก ชิ ้นงานสวยเป็ นเงางามยาวนานกว่าทัว่ ไป และ สารป้องกันอากาศ (De-Oxidizers) ช่วย
ป้องกันการดูดซึมออกซิเจน ทําให้ ลดตามด ซึง่ เกิดจากอากาศ มีการแข็งตัวของโลหะเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอดีกว่า ทําให้ ลด
ตามด ซึง่ เกิดจากการหดตัวของโลหะ ช่วยลดปั ญหารอยฝ้า จากความร้ อน (Fire scale) มีเปอร์ เซ็นต์ของงานเสียเพียงเล็กน้ อย
ใช้ ได้ กบั งานหล่อปกติ, งานหล่อฝั งในเทียน, งานขึ ้นมือ, งานชักลวด และ งานปั๊ ม
แนะนําให้ ใช้ เงินสําเร็จพร้ อมหล่ อ โดยไม่ ต้องผสมโลหะอื่นๆ
1.) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อหล่ อ : (Melt Temperature for Casting)
990 - 1,020 ◌ํ C
2.) อุณหภูมิปูน : (Flask Temperature)
นํา้ หนักชิน้ งาน

เครื่ องหล่ อเหวี่ยง

เครื่ องหล่ อดูด

(WEIGHT)

(CENTRIFUGAL CAST)

(VACUUM CAST)

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

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

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

[

3.) การล้ างปูน (Quench Time) : ต้ องพักเบ้ าปูนไว้ 15 - 20 นาที ก่อนลงจุม่ ล้ างนํ ้า
4.) การใช้ นาํ ้ กรด (Pickling) : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซัลฟลูโอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกํามะถัน
ควรสวมถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน ระหว่างทํางานร่วมกับกรด

5.) การใช้ เงินเก่ า (Re-using) : แนะนําให้ ใช้ เงินใหม่ 50% เงินเก่า 50% โดยทําความสะอาดโลหะเก่าให้ ดี ก่อนนํามาใช้
6.) ค่ าความถ่ วงจําเพาะ (Specific gravity) : 10.29
ุ หภูมิประมาณ 300 ◌ํ C นาน 2 ชัว่ โมง แล้ วปล่อยให้ เย็นเองโดยไม่ต้องจุม่ นํ ้า
7.) การอบแข็ง (Hardening) : อบที่อณ
8.) การเชื่อมนํา้ ประสาน (Soldering) : ยูไนเต็ด อัลลอยนํ ้าประสานเงิน # SSA หรื อ ยูไนเต็ดนํ ้าประสานแผ่นสําเร็ จรูป
เครื่ องเชื่อมเลเซอร์ สําหรับความต้ องการสีขาว ที่เหมือนกับชิ ้นงาน

9.) หมายเหตุ (Notes) : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประเภทของเครื่ องหลอมละลาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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